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 :مقدمه

تامون  راستای در منان، ایود درگاه و  سپاس و طمد تامون سرمای  امسامی وا راستای در منان، ایود درگاه و  سپاس و طمد وا
های دامل ده/هاداملگاه سرمای  امسامی متخصص و متعهد مورد مواز و فراهم ممودن شرایط مناسب و متناسب ورای داوطلبان استخدام،

مورخ  1368399شماره  مجوز محل از خود مواز مورد موروهایدارمد ورای تامون  مظر در درمامی وهداشتی خدمات و روش ی علوم
 تخصصی( و و عمومی هایطو   )دركتبی امتحان طریق از را شرایط واجد سازمان اداری استخدامی كلور، افراد 07/06/1396

 استخدام صورت رومامی و  شرایط و ضواوط زیر شرح و  های شیلی ملخص شدهورای رشت  استخدامی مصاحبهحسب مورد 

 .ممایند

 تعاريف: -1

 واشد:می زیر شرح و  اسا رفت  و  كار دفترچ  این در ك  هاییاص الح از ورخی مفاهوم
دونتی آزاد، غور امتفاعی،  از اعم عانی آموزش هایموسس  و هاداملگاه از ی ی در ك  شودمی اطالق شخصی و  دانشجو: -1-1

 رذیرفت  و ثبا مام شده واشد. روام مور، جامع علمی كاروردی و ... 
 غوردونتی یا و دونتی از اعم عانی آموزش موسسات و هاداملگاه از ی ی در خبال ك  منظور، داوطلبی اسا انصراف دانشجو: -1-2

در  را مرووط  كارورگ و اخدام تحصول از خ عی امصراف و  مسبا های آموزشی مرووط مام  آیون وراور و واشد شده رذیرفت 
 .واشد داده داملگاه مورد تااضا ورای استخدام تحویل و  مدارک وررسیهنگام 

و  داملگاه ها یا دامل ده های مستال علوم روش ی و خدمات وهداشتی درمامی تاوع  وزارت وهداشا درمان و دانشگاه:  -1-3
موروی امسامی مراكو موازهای  رفع و  مسبا خود آتی هایورمام  و اهداف و  توج  وا ك  شودمی آموزش روش ی اطالق

شیل ول امماید. )م اوق جدها و سایر واطدهای تاوع  خود، اخدام و  استخدام میوهداشتی، مراكو درمامی و وومارستان
 (25-269های صفحات محل

 كلو  و دونتی هایشركا غوردونتی، عمومی مهادهای یا مؤسسات دونتی، مؤسسات ها،وزارتخام  كلو اجرایی:  دستگاه -1-4

ایران،سازمان تامون  مفا ملی شركا خبول از اسا مام تصریح یا و ذكر مستلوم آمها ور خامون ك  شمول هاییدستگاه
 .شومدمی ماموده اجرایی دستگاه دونتی، هایووم  و هامركوی، وامک وامک ایران، صنایع موسازی و گسترش سازمان اجتماعی،

مام  اداری استخدامی كاركنان غور هوات علمی مصوب هوات امنا داملگاه آیون  منظور،آیین نامه اداري و استخدامی:  -1-5
خامون ورمام  رنجم توسع   20ماده « ب»های علوم روش ی و خدمات وهداشتی درمامی كلور می واشد ك  و  استناد وند 

 اختصادی اجتماعی و فرهنگی تدوین گردیده اسا.

های علوم روش ی كلور یا سایر واطدهای ود ك  در ی ی از داملگاهشاطالق می شخصی و  قراردادي كار معین: داوطلب -1-6
آیون مام  اداری استخدامی كاركنان غور  31ماده  5تاوع  وزارت وهداشا در خانب خرارداد امجام كار معون )موضوع تبصره 

 ت  واشد.آیون مام  مذكور( اشتیال داش 31ماده  6هوات علمی داملگاه های علوم روش ی كلور و یا تبصره 

صی    و  قرارداد كارگري: داوطلب -1-7 لگاه   اطالق می شخ سایر واطدهای      شود ك  در ی ی از دام لور یا  ش ی ك های علوم رو
 آیون مام  مذكور( اشتیال داشت  واشد.   32تاوع  وزارت وهداشا در خانب خرارداد ملاغل كارگری )موضوع ماده 

شركا شود ك  از طریق  اطالق می شخصی   و  شركتی:  داوطلب -1-8 لگاه ی ی از  های علوم  های تامون مورو طرف خرارداد دام
آیون مام  مذكور( اشتیال    22صورت شركتی )موضوع تبصره ماده     روش ی كلور یا سایر واطدهای تاوع  وزارت وهداشا و      

 داشت  واشد.  

 جامبازان، ملمونون عبارتند از:خامون جامع خدمات رسامی و  ایثارگران،  21و  استناد ماده درصد:  25 سهمیه ایثارگران -1-9

 دارای آزادگان فرزمدان و واالتر، همسر و درصد رنج و ووسا جامبازان فرزمدان و همسر شهدا، فرزمدان و همسر آزادگان،

  واشند.می شهود ورادر و خواهر و اسارت ی سال واالی و سال یک

 رسامی و  ایثارگران، ملمونون عبارتند از: رزمندگان خامون جامع خدمات 21و  استناد ماده درصد:  5 سهمیه ایثارگران -1-10

 درصد رنج و ووسا جامبازان زیر فرزمدان و آمان فرزمدان و همسر و هاجبه  در داوطلبام  طضور ماه شش طداخل ساوا  وا

 اسارت می واشند. ی سال از كمتر آزادگان فرزمدان و

طمایا از معلوالن،  وا ارائ  معرفی مام  از وهریستی و  عنوان معلول معلونونی ك  طبق خامون جامع داوطلب معلول عادي:  -1-11
 عادی خلمداد شومد.

 مباشد. مام، ملمول سهمو  ایثارگران و سهمو  معلونون عادی ثبا زمان در ك  شودمی اطالق شخصی و آزاد:  داوطلب -1-12
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 :داوطلبان پذيرش شرايط -2

 استخدام عمومي شرايط -2-1

 ایران تاوعوا داشتن .1

 ایران  اسالمی جمهوری اساسی خامون در شده تصریح ادیان از ی ی یا اسالم مبون دین و  تدین .2

 ایران اسالمی جمهوری اساسی خامون و  انتوام .3

 آخایان( خامومی)ویژه معافوا یا ضرورت دوره خدما امجام .4

 مخدر و روامگردان مواد و دخاموات و  اعتواد عدم .5

 موثر جوایی مح وموا ساوا  مداشتن .6

طبق مظر كموسوون روش ی یا شومد )می استخدام ك  ورای آن  كاری امجام ورای توامایی و روامی جسمامی، سالما داشتن .7

 گروه طب كار داملگاه و شركا های طب كار دارای مجوز خامومی (

 

 :مهم در خصوص شرايط عمومي تذكرات

 در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: افرادي كه مجاز به شركت 

  آمها. خدما وازخرید یا وازملست  و و اجرایی هایدستگاه رومامی و ثاوا رسمی، مستخدمون-1

 ها و موسسات دونتی.  و سایر دستگاه امفصال شدگان از خدما و یا اخراج شدگان توسط واطدهای تاوع  داملگاه/دامل ده-2

   واشند. شده منع دونتی خدمات از صالح،ذی و خضائی مراجع آراء موجب و  ك  افرادی-3

های واوست  و  دونا و موسساتی ك  شمول خامون ور های دونتی و سازمانها، شركاو  سایر سازمانتعهد خدما افرادی ك  -4

 ها مستلوم ذكر مام اسا، دارمد.آن

 در رشت  تحصولی آگهی شده. معادلتحصولی  مدارکرمدگان دا-5

ا  اعم از مرتبط ین )چ  در مااطع تحصولی اعالم شده و چ  در مااطع تحصولی واالتر از ما ع تحصولی آگهی شده داملجویا-6

 (.غور مرتبط وا مدرک تحصولی درج شده در شرایط اطراز آگهی

داملگاه   و  مدارک در هنگام وررسی را مرووط  كارورگ اخدام مموده و تحصول از خ عی امصراف و  مسبا داملجویامی ك  -تبصره

 .دهند، از ممنوعوا این وند معاف می شومد مورد تااضا ورای استخدام تحویل

مرتبط وا  مدارک ) آگهی در مندرج ملاغل اطراز شرایط در شده اعالم تحصولی مااطع ازواالتر  تحصولی مدارک دارمدگان-7

 شده(شیل آگهی 

وا مدرک تحصولی مندرج در آگهی واشد،   غور مرتبطدر صورتی ك  داوطلب در ودو استخدام دارای ما ع تحصولی واالتر  تبصره:

طسب مظر داملگاه مرووط ، ملوم و  ارائ  تعهد مام  محضری مبنی ور عدم درخواسا اعمال مدرک تحصولی مرووط  رس از صدور  

 ط م استخدامی خواهد وود.

ستخدامی كه         الزم  شمولین بندهاي مذكور، در هر یك از مراحل آزمون ا شركت هر یك از م صورت  ست در  به ذكر ا

ستخدامی، حکم مزبور لغو     صدور حکم ا صورت  یکی از موارد فوق محرز گردد از انجام مراحل بعدي محروم و  حتی در 

 گردد.و بالاثر می
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 شرايط اختصاصي استخدام -2-2

 شرايط سني داوطلبان -2-2-1

سال تمام  35و  وعد(،  25/08/1370ین سال سن تمام ورای دارمدگان دیپلم وهواری)متوند  26سال و طداكثر  18داشتن طداخل 

سال تمام ورای دارمدگان مدارک تحصولی  40و  وعد(، 25/08/1361 ینورای دارمدگان مدارک تحصولی كاردامی وكارشناسی )متوند

ین سال تمام ورای دارمدگان مدارک تحصولی دكتری و واالتر )متوند 45و  وعد( و  25/08/1356ین كارشناسی ارشد )متوند

 و  وعد(  25/08/1351

 :شد خواهد اضاف  مارر سن طداكثر و  معتبر، های تأیودی  ارائ  شرط و  ذیل موارد تبصره:

 همسر و فرزمدان ( و واالتر،%25 جامبازان ووسا و رنج درصد) همسر و فرزمدان شهدا، همسر و فرزمدان آزادگان، جامبازان، الف(

)دارمدگان  جبه  در داوطلبام  طضور ماه شش طداخل ساوا  وا رزمندگان و دارمد اسارت ساوا  واالتر و سال یک طداخل ك  آزادگان

یا معاوما توسع  مدیریا و مناوع جهاد  اماالب اسالمی راسداران سپاه وسوج مستضعفون یا گواهی از معاوما موروی امسامی سازمان 

 معاف سن طداكثر شرط از مسلح و موروهای وظوف (( ایموروه رایور كلاورزی؛ و یا ستاد ملترک موروهای مسلح)در خصوص كاركنان

 واشند. می

 سال. 5 مووان تا ورادر( و خواهر مادر، ردر، شهدا )شامل معظم افراد خامواده ب(

 جبه . در طضور مدت مووان و  جبه ، در داوطلبام  طضور ساوا  ماه شش از كمتر رزمندگان دارای پ(

 سال  5ساوا  خدما كارمندان تمام وخا دونتی طداكثر و  مووان  ت(

در داملگاه و یا سایر موسسات تاوع  وزارت وهداشا درمان و آموزش روش ی  شاغلسنوات خراردادی داوطلبان خراردادی  ث(

 ق ساوا  ووم (. سال )طب 15)اعم از خراردادكار معون و روشک خامواده و خرارداد ملاغل كارگری( طداكثر و  مووان 

های رومام اری طرف خرارداد وا داملگاه و ك  و  صورت غورمستاوم و از طریق شركا شاغلسنوات شركتی داوطلبان شركتی  ج(

 سال)طبق ساوا  ووم ( 15یا سایر موسسات تاوع  وزارت وهداشا درمان و آموزش روش ی، و  خدما اشتیال دارمد، طداكثر و  مووان 

سنوات خراردادی یا شركتی داوطلبامی ك  و  صورت خرارداد تمام وخا )اعم از خراردادكار معون و روشک خامواده و خرارداد ملاغل  چ(

های رومام اری طرف خرارداد آمها و  كارگری( در داملگاه و یا سایر موسسات تاوع  وزارت وهداشا درمان و آموزش روش ی و یا شركا

 سال )طبق ساوا  ووم (. 5امد طداكثر و  مووان مد و در تاریخ آزمون وا موسس  خ ع هم اری ممودهاخدما اشتیال داشت 

داوطلبامی ك  طرح خدما موروی امسامی موظف)اجباری یا اختواری و یا در خانب تمدید طرح( را واستناد خامون خدما روش ان  ح(

 امد، و  مووان امجام خدما فوق. و روراروش ان امجام داده

 مدت خدما سروازی امجام شده. خ(

 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكانضوابط و مقررات پذيرش مشمولين  -2-2-2

می وایسا دارای معافوا یا گواهی رایان « اجباري»های دارای طرح ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان در رشت  الف(

 مرووط  واشند.امجام طرح خدما 

ك  در طون امجام خدما خامومی در واطدهای تاوع  « اجباري»های ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان رشت  -1تبصره 

 های استخدامی همان داملگاه شركا ممایند.توامند صرفاً در آزمونواشند، مییک داملگاه می

طرح  تمدیدوزارت متبوع، مسبا و   16/07/1393مورخ  854/100  شماره  در خصوص داوطلبامی ك  و  استناد وخلنام -2تبصره 

متااضی امجام  23/05/1392/د مورخ 1591/209وخلنام  شماره  1آمان اخدام شده اسا، همچنون داوطلبامی ك  و  استناد وند 

« رحرایان ط»وازی و  ارائ  گواهی خدمات خامومی ودون اطتساب ضریب من ا  خدمتی واشند، در مدت واخومامده تا ساف خامومی، م

توامند وا ارائ  گواهی مرووط  در مماید. ضمناً ملمونون مذكور میورای اینگوم  افراد كفایا می« اشتیال و  طرح»مدارمد و گواهی 

 های علوم روش ی موو شركا ممایند.هآزمون سایر داملگا
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)س  و موم رنجم(  5/3.5)س  رنجم( و  5/3ب طق محروم دارای ضریدر صورتی ك  در منا «kضریب »تعهدات ملمونون  -3تبصره 

توامند در آزمون استخدامی همان داملگاه )صرفا ورای همان من ا  محل خدما( شركا ممایند. سایر ملیول و  خدما واشند می

ز مووان تعهدات آمان طداكثر محل( می واشند ك  ا -در صورتی مجاز و  ثبا مام در آزمون )در هر رشت  kملمونون تعهدات ضریب 

 واشد(.ماه، از تاریخ آخرین روز ثبا مام می‹ 3›ماه واخی مامده واشد )مالک عمل ورای محاسب  طداكثر س  3

ك  طرح خود را در سایر موسسات تاوع  « اختواری»ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان در رشت  های دارای طرح  ب(

 موافقتتوامند در آزمون استخدامی داملگاه شركا ممایند ك  گذرامند در صورتی میآموزش روش ی میوزارت وهداشا درمان و 

 داملگاه محل گذرامدن طرح را ارائ  ممایند.« امصراف از طرح»

 هاي پزشكيهاي شغلي حيطه فوريتشرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش رشته -2-2-3

رراتور او  كارشناس ارتباطات و عملوات)روشک(»، «كاردان فوریتهای روش ی»، «های روش یكارشناس فوریا»درخصوص ملاغل

 عالوه ور شرایط فوق انذكر، داشتن شرایط ذیل موو انوامی می واشد: 115

های مومن، واگور و صعب انعالج مامند دیاوا، فلار خون، آسم، مارسایی داشتن سالما كامل جسمامی و عدم اوتال و  ووماری .1

 كلو ، ووماریهای رولرفت  خلبی و مامند اینها. 

 مداشتن صرع و هرگوم  ووماری اعصاب و روان.  .2

بق طمداشتن تیوور ش ل مادرزادی یا اكتساوی اس لتی وخصوص امدام ها )ك  میایر وا توان فووی ی ررسنل در ارائ  خدما  .3

 شرح وظایف سازمامی واشد(.

 داشتن خدرت ت لم طبوعی زوان ) مداشتن ن نا زوان( .4

  . كامل شنوایی و وونایی خدرت داشتن  .5

عالوه ور شرایط مندرج در وند خبلی « كاردان فوریتهای روش ی»و « های روش یكارشناس فوریاهای شیلی در خصوص رشت 

 واشد:ورخورداری از شرایط ذیل موو انوامی می

 و واالتر. متر سامتی 165 دارای خد .1

 . 19و وولتر از  30كمتر از  BMI(Body Mass Index)  دارای شاخص توده ودمی .2

آمها در محدوده تعوون شده مبوده و مسبا و  موضوع معترض واشند طبق دستورانعمل اجرایی مرووط   BMIتبصره: افرادی ك  

معرفی می شومد و تصموم گوری مهایی در خصوص آمها طبق جداول دستورانعمل صورت  "تسا ووو ان تریک امپدامس"ورای امجام

 گورد.  می

واشد و در صورتی ك  داوطلب هر یک از این شرایط را اطراز اونون مرطل  از مصاطب  می "BMI"و  "خد"تذكر: امدازه گوری 

 مامد.راراكلونو ی و ...( واز می منماید، از امجام سایر مراطل مصاطب ) تسا آمادگی جسمامی، آزمایلات

 ( یا رای  دوم2دارای گواهونام  رامندگی وا آمبوالمس ) ب .3

( چنامچ  فاخد گواهونام  مذكور واشند، در صورت خبونی در آزمون، وایتسی تعهد محضری 1تبصره: داوطلبان دارای گواهونام  )ب

ان یک سال از زمان مصاطب  ارائ  ممایند. ودیهی اسا در صورت عدم ارائ  ( یا رای  دوم را تا رای2مبنی ور ارائ  اصل گواهونام  ) ب

 اصل گواهونام  در مدت تعوون شده استخدام فرد كان نم ی ن خواهد شد. 

( س  وراور داوطلبان 3و صحوح )ودین منظور از طداكثر ) سریع امدادرسامی ورای ودمی هایمهارت و آمادگی جسمامی داشتن .4

ها و امتوازات كسب شده در آزمون كتبی، آزمون آمادگی جسمامی و  رتوب ممره فضلی و رس از اعمال اونویاواجد شرایط و  ت

 عمل خواهد آمد(. 

رایط در ش« كاردان فوریتهای روش ی»و « های روش یكارشناس فوریا»های شیلی اونویا رذیرش در خصوص رشت  نکته:

 روش ی اسا.وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های 
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 ارک مورد نياز در هنگام ثبت نام:مد -3

 واشند: ذیل مدارک دارای مام ثبا زمان در ك  ممایند مام ثبا آزمون این در توامندمی داوطلبامی صرفاً

 شرایط اطراز ملاغل ذكر شده در آگهی در مندرج مدرک و ما ع تحصولی -1

  ملی كارت -2

 شناسنام  ع سدار -3

 آخایان( )ویژه دائم معافوا یا و عمومی وظوف  مظام خدما رایان كارت -4

 ایثارگری) ویژه داوطلبان ایثارگر( ور دال مدارک -5

 وهویستی( سازمان از معلونوا گواهی عادی )ارائ  معلونوا ور دال مدارک -6

 «(خامومی هایو سهمو  امتوازات» «پ» وند شده در ذكر هلتگام  موارد از ور اساس هر یک مورد وودن )طسب وومی مدارک دال ور -7

خراردادی كار  شاغلون ویژه خراردادی فرم خالص  سواوق یا اط ام همراه و  خدما داملگاه محل از اشتیال گواهی مام  -8

 خراردادی( شاغلون امتواز محاسب  معون)ورای

تااضا وا ذكر گواهی مدت كاركرد مرتبط وا شیل مورد  همراه ممهور و  مهر سازمان تامون اجتماعی و  نوسا سواوق ووم  -9

 شركتی( شاغلون امتواز محاسب  شركتی تخصصی)ورای شاغلون تاریخ شروع و رایان از واطد محل خدما ویژه

 « اجباری»های ورای ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان رشت « معافوا»و یا « رایان طرح»گواهی  -10

ش ان ك  در طال گذرامدن طرح اجباری در واطدهای ط م شروع و  طرح ورای ملمونون خامون خدما روش ان و رورارو -11

 ( وا تاریخ طداكثر تا رایان مهلا ثبا مامواشند )تاوع  داملگاه مورد تااضا می

ك  درطال گذرامدن طرح اجباری در واطدهای تاوع  همان داملگاه  Kورای ملمونون ضریب « اشتیال و  طرح»گواهی  -12

 «(ضواوط و ماررات رذیرش ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان» 2وند  3واشند. )وا رعایا شرایط مندرج در تبصره می

ورای ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان ك  طرح خود را و  استناد وخلنام  شماره « اشتیال و  طرح»گواهی -13

 امد.تمدید مموده 16/7/93مورخ  854/100

« ریاختوا»های ورای ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان در رشت « امصراف از طرح»وا  موافااگواهی مبنی ور   -14

 گذرامند.ك  طرح خود را در سایر موسسات تاوع  وزارت متبوع)غور از محل جیرافوایی خدما( می

 

 
 

  

 مهم در خصوص مدارک مورد نياز: تذكرات

 استخدام  داملگاه  تخصصی توسط    و آزمون عمومی در داوطلبان ممرات تعوون از رس متااضوان،  مدارک این   و  توج  وا

شتیال و  كار ، وومی وودن، مدارک ایثارگریداوطلبان )و  ویژه  صورتی ك  مدارک  شد، نذا در  خواهد كننده وررسی    گواهی ا

 مرطل  هر در و كرد، مخواهد ایجاد متااضی ورای طای گوم هوچواشد آگهی  این در مندرج شرایط وا میایر (معلونوا عادیو 

سهمیه مربوطه از  مهایی، امتواز،  رذیرش درصووورت طتی و مصوواطب  اسووتخدامی اونو ، متایج اعالم آزمون، از اولویت یا 

ضمنا در صورت مواز، مدارک از مراجع ذیروط استعالم      .مدارد اعتراضی  گوم هوچ طق و داوطلب شد  خواهد سلب  داوطلب

 ت بوق اونو  امجام شده، مالک خ عی وراصانا مدارک مخواهد وود. و خواهد گردید
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 ثبت نام: -4

 مورد نياز براي ثبت نام اينترنتياقدامات  -4-1

 اینترمتی)تااضامام  ثبا مام(؛ مام ثبا فرم ت مول -1

 و مموده اس ن زیر ملخصات وا را خود ررسنلی ع س خ ع  یک وایسامی شده؛ داوطلب اس ن ع س ارسال فایل -2

  از طریق سامام  آزمون ارسال مماید: ور اساس شرایط ذیل آماده و را آن فایل

  ك  در سال جاری گرفت  شده واشد )ع س تمام رخ(. 3×4ع س 

 فرما  وا واید فاط شده اس ن ع سJPG  واشد. 

 رو سل واشد. 300×400و طداكثر  200×300 طداخل واید شده اس ن ع س امدازه 

 واشد. ن   هرگوم  و منگن  مهر، اثر فاخد و ملخص واضح، واید داوطلب تصویر 

 واشد ملخص آمان كامل صورت و طجاب وا واید خواهران ع س. 

 واشد. وولتر كولووایا 70 از مباید ع س شده ذخوره فایل طجم 

  واشد شده طذف واید شده اس ن ع س زاید هایطاشو. 

 واشد. سفود زمون  دارای و رمگی ع س االم ان طتی 

از  اسا الزم داوطلبان و واشدممی خبول خاول و...( شناسنام  ملی، شناسایی )كارت هایكارت روی از ع س : اس نتذكر

 .ممایند اس ن و  اخدام فوق، توضوحات وا م اوق و ع س اصل

های خبلی، درخصوص اشتباه در ارسال ع س داوطلبان، ك  این وجود آمده در آزمونمل الت و وا توج  و  : مهم تذكر

نترل گردد ك  عالوه ور كشود، رخ داده اسا، تأكود میمام آمان توسط دیگران امجام میموضوع اكثراً ورای داوطلبامی ك  ثبا

د تا اشتباهاً ع س داوطلب دیگری و  جای ع س شما مامی، طتماً مسبا و  كنترل ع س ارسانی دخا ممایواطالعات ثبا

ارسال مگردد. ودیهی اسا ك  در صورت ارسال ع س اشتباهی از طرف متااضی، فرد و  عنوان متخلف تلای و م اوق ماررات 

 وا وی رفتار خواهد شد.

 تاريخ و پرداخت وجه ثبت نام -4-2

رذیرفا.  خواهد امجام 01/09/1396چهارشنب  مورخ  نیایا 25/08/1396مورخ  شنب رنج روز از اینترمتی و  صورت مام ثبا

 مبلغ ررداخا از رس و مراجع   www.sanjesh.orgو  ملامی سنجش و  سایا سازمان وایسامی شرایط واجد متااضوان

 ت مول و  مسبا شتابی شب   و  متصل وام ی هایكارت وا و ان ترومو ی صورت و  ریال)سوصد و سی و رنج هوار(  000/335

مام و  خدمات روام ی ریال از هوین  ثبا)رنج هوار(  000/5ممایند. ك  مبلغ  اخدام مواز مورد اطالعات ارائ  و مام ثبا فرم

 اختصاص دارد.

 اخدام مام ثبا و  مسبا فوق زمان مدت در واید متااضوان و گرددممی تمدید شده تعوون زمان مدت اسا توضوح و  الزم -

 .ممایند خودداری رایامی روزهای و  آن ممودن موكول از و مموده

 استخدام مراطل رایان تا و مموده یادداشا را خود رهگوری كد مام ثبا رایان از رس واید آزمون در شركا متااضوان -

 .ممایند مگهداری خود مود

 .گرددممی مسترد وج هوچ و  ررداختی وجوه و شد مخواهد داده اثر ترتوب ماخص های مام ثبا و  -
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 نامثبت تقاضانامه تكميل نحوه -4-3

 شناسنام  وا م اوق را خود ردر مام خاموادگی )فامولی( و مام مام، مظر مورد محل در واید : داوطلب3و  2و  1در ردیف های  .1

 شود(وارد مماید. )از و ار وردن مد، تلدید، انف محذوف یا هموه خودداری  خواما و كامل و ور

 مموو درج از و مماید درج مرووط درمحل راسا و  چپ از واشد می رخم ده ك  را خود ملی كد واید داوطلب :4 ردیف در  .2

 خود ملی كد شماره از اطالع ورای امدملده ملی كارت اخذ و  موفق تاكنون ك  داوطلبامی ضمناً .مماید توره خودداری خط یا و

 .ممایند طاصل تماس 021-66729593گویای  تلفن شماره وا
 .مماید عالمتگذاری را مرووط مروع منحصراً واشد می مرد یا زن این   ورطسب واید داوطلب :5 ردیف در .3

 طروف، ازدرج و مماید درج مرووط  محل در را خود شناسنام  شماره فاط راسا و  چپ ازسما واید داوطلب :6 درردیف  .4

 .مماید خودداری گردیده درج ها شناسنام  وعضی در توره ك  خط یا و مموو

)مالک محاسب  اونون روز  .مماید درج مرووط درمحل روز و ماه سال، صورت و  را خود توند تاریخ واید داوطلب: 7ردیف در  .5
 مام(واشد م اوق شرایط و ضواوط مندرج در دفترچ  راهنمای ثبامام میثبا

 .مماید عالمتگذاری را مرووط مروع واشد می متاهل یا مجرد این   طسب ور واید : داوطلب8ردیف در .6

 23 درصفح  مندرج 2 شماره جدول و  توج  وا را خود توند محل شهرستان و استان كد واید : داوطلب10و9 ردیف در  .7

 .مماید درج این محل و در ملخص

 .مماید ملخص را خود دین ها،مروع از ی ی در عالمتگذاری وا واید داوطلب :11ردیف در .8

 ممایند.) مالک ملخص مرووط  مروع در عالمتگذاری وا را خود وظوف  مظام وضعوا واید مرد داوطلبان :12ردیف در .9

 واشد(می« 1/9/1396» مامثبا مهلا روز آخرین دائم معافوا یا رایان خدما تاریخ محاسب 

 .ممایند عالمتگذاری را مروع این وایسامی دسا چپ داوطلبان: 13درردیف  .10

 14-1 وندهای طسب مورد در را خود ایثارگری وضعوا سهمو  ایثارگری، واید از استفاده متااضی داوطلب :14ردیف در  .11
 .مماید عالمتگذاری 14-3و  14-2و 

 ت مول گردد.امد : در این وند داوطلبامی ك  خبال در ی ی از دستگاه های دونتی و  صورت تمام وخا شاغل ووده15 ردیف در  .12

: این وند صرفا مرووط و  داوطلبامی اسا ك  و  صورت غوررسمی در ی ی از واطدهای تاوع  وزارت وهداشا ملیول 16ردیف   .13
های تاوع  وزارت و  خدما هستند. این داوطلبان ك  و  ی ی از امحاء خراردادی كار معون و یا خرارداد كارگری و یا شركتی در واطد

درج عنوان داملگاه  وا 16-4و  16-3، 16-2، 16-1وندهای  وضعوا خود را در موردطسب  وایساوهداشا شاغل می واشند می
 شد(. خواهد اضاف  داوطلب سن طداكثر و  خدما )مووان ساوا  ممایند. ملخص ساوا  خدما محل خدما و

 هداشا را و  صورت: داوطلبامی ك  خبال ساوا  اشتیال )و  صورت غوررسمی( در ی ی از واطدهای تاوع  وزارت و17در ردیف   .14
ساوا   درج عنوان داملگاه محل خدما و این موضوع را وا وایساخراردادی كار معون و یا خرارداد كارگری و یا شركتی دارمد می

 شد( خواهد اضاف  داوطلب سن طداكثر و  خدما )مووان ساوا  ممایند. ملخص خدما

 عالمتگذاری مماید. این وند را وایسا میعادی : داوطلب معلول 18درردیف   .15

: داوطلب می وایسا آخرین ما ع تحصولی خود را وا توج  و  شیل مورد درخواسا در این وند عالمتگذاری 19در ردیف   .16
 مماید. )وراساس ضواوط مندرج در دفترچ  راهنما(

در دفترچ  راهنما  : داوطلب می وایسا عنوان رشت  تحصولی خود را وا توج  و  جدول شرایط و ضواوط مندرج20در ردیف  .17
 ملخص و در این محل درج مماید. 269نیایا  25مندرج درصفحات 

 درج مماید. در این محل خود را  ی: داوطلب واید داملگاه یا موسس  محل اخذ مدرک تحصول21در ردیف   .18

 : داوطلب می وایسا تاریخ فارغ انتحصولی خود را در این خسما درج مماید.22در ردیف   .19

 : داوطلب واید معدل آخرین مدرک تحصولی خود را درج مماید. 23در ردیف   .20

وایسا وضعوا فعلی طرح خامون ملمونون خدما روش ان و روراروش ان خود را وا عنوان داملگاه : داوطلب می24در ردیف   .21
 محل خدما درج مماید.)در طال گذرامدن طرح/تمدید طرح/رایان طرح/معافوا(

 22نیایا  17مندرج در صفحات  1وایسا عنوان و كد رشت  شیلی خود را وا توج  و  جدول شماره طلب می: داو25در ردیف   .22
 ملخص و دراین محل درج مماید. 
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های مندرج محل وایسا اونویا امتخاوی )شیل محل( خود را در این محل ور اساس جداول شیلداوطلب می: 26در ردیف   .23
 در دفترچ  درج مماید.

وایسا وومی وودن یا غور وومی وودن خود را )ورای شیل محل مورد درخواسا( ملخص مماید. در داوطلب می: 27در ردیف  .24
 دفترچ  عالمتگذاری مماید.  13صورت وومی وودن موع وومی وودن خود را ور اساس مندرجات صفح  

ی خود را ورای شیل محل هایی ك  در آزمون در صورت داشتن شرایط اطراز الزم آمادگ: داوطلب می وایسا 28در ردیف   .25
 ت مول ظرفوا ملده امد ونا و  تلخوص و مواز داملگاه ذیروط ملخص مماید. 

: داوطلب می وایسا كد و مام استان و شهرستان محل اخاما خود را جها تعوون طوزه امتحامی وا 30و  29در ردیف های   .26
 ملخص و در این محل درج مماید.  23مندرج در صفح   2توج  و  جدول شماره 

 : داوطلب واید آدرس كامل محل س وما و كد رستی ده رخمی  خود را درج مماید.32و  31در ردیف های    .27
: داوطلب شماره تلفن ثاوا وا كد شهر و شماره تلفن همراه خود و یک شماره جها تماس 35و  34و  33در ردیف های   .28

 د.ضروری را در محل مرووط درج ممای
 توامد آدرس رسا ان ترومو ی خود را درج مماید.: داوطلب متااضی می36در ردیف   .29

 شرایط اطرازو  جنس و ظرفوا رذیرش، محل خدما، مام شیلو   كد شیل محلوایسا در امتخاب داوطلبان می تذكر مهم:
 توج  مماید.

 آزمون: در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان -5

 1/10/1396های شیلی روشک متخصص( در روز جمع  مورخ های شیلی )وجو رشت زمان ورگواری آزمون ورای كلو  رشت 
 ور ررینا و ملاهده ورای 28/09/1396مورخ شنبه سهروز  داوطلبان ازورای این  كارت شركا در آزمونورگوار خواهد شد. 

 گرفا.  خواهد خرار  www.sanjesh.orgملامی و  سنجش سازمان سایا روی
، 3022، 2554، 3015، 2553)لی یشهای شامل كد رشت های شیلی روشک متخصص زمان ورگواری آزمون ورای رشت تبصره: 

2555 ،3012 ،2556 ،3018 ،3388 ،2558 ،3007 ،2563 ،3383 ،2565 ،3387 ،3006 ،3008 ،3014 ،3017 ،3386 ،3020 ،
 22/10/1396ز جمع  مورخ ( در رو3390و 3389، 3385، 3384، 3376، 3391، 3374، 3365، 3356، 3382، 3023، 3021

ورای ملاهده و ررینا ور روی  20/10/1396ورگوار خواهد شد. كارت شركا در آزمون ورای این داوطلبان از روز چهارشنب  مورخ 
 خرار خواهد گرفا.   www.sanjesh.orgسایا سازمان سنجش و  ملامی

 خواهد ها ورگوارها و ورخی از شهرستانو وا توج  و  آمار شركا كنندگان، طسب مورد در مراكو استان تهران درآزمومهای فوق 

 واشد ك  در تااضامام  درج خواهند ممود. ساعا شروعشد و مالک تعوون طوزه امتحامی داوطلبان شهرستان محل اخاما فعلی می

 .رسود خواهد داوطلبان آگاهی و  كارت ررینا هنگام و  و درج ندرآزمو شركا كارت ورروی آزمون ورگواری محل و
 داوطلبان مدارک و مبوده داوطلبان سوی از ارسانی اطالعات تایود منون  و  آزمون در شركا كارت صدور اسا ذكر و  الزم 

 .گرفا خواهد های مرووط  مورد وررسی خرارآزمون توسط داملگاه اجرای از رس

 مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نامي: تذكر بسيار

مامی)خوداظهاری( داوطلبان و  وا توج  و  این   اعالم متوج  اونو  )معرفی افراد ورای وررسی مدارک( ور اساس اطالعات ثبا

های خامومی امتخاب شده توسط آمان  صورت می گورد، و و  دنول این   در هنگام وررسی مدارک، هرگوم  امتوازات و سهمو 

تیوور در اطالعات وارد شده و  محوی ك  منجرو  وهره مندی داوطلب از اونویا یا امتواز مرووط  گردد، كل فرایند اعالم متوج   

انتخاب اولویت بومی، وضعیت ایثارگري، سنوات خدمت  عات مذكور)الزمسا ورود اطالرا وا اختالل مواج  می سازد، نذا 

( در فرم تااضامام  ثبا مام )و  خصوص اگر در كافی ما صورت می گورد( وا دخا و صداخا صورت  قراردادي و شركتی

رسی مدارک گورد چراك  وا توج  و  مل الت و  وجود آمده در آزمون های خبلی، ام ان اصالح اطالعات مذكور در هنگام ور

  آخرین فرصت ویرایشو داوطلب طق هوچ گوم  اعتراضی مخواهد داشا. الزم و  ذكر اسا  و  هوچ وج  ام امپذیر ممی واشد

 ملخصات ثبا مامی افراد )و  جو شیل محل امتخاوی( در زمان ررینا كارت ورود و  جلس  خواهد وود. 
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 :موادآزمون كتبي -6
  .شد خواهد داده اختصاصی سوال دفترچ  یک و عمومی سوال دفترچ  یک داوطلبان، از یک هر و 

 (2( ورای سواالت طو   عمومی و ضریب دو )1ضریب یک ) ای واچهارگوین  صورت و  اختصاصی و عمومی دروس آزمون كلو 
 ورای سواالت طو   تخصصی طراطی خواهد شد. ضمنا و  ازای هر س  راسخ غلط، یک راسخ صحوح طذف خواهد شد.

 شود:می تعوون زیر شرح و  عمومی آزمون مواد
 ICDL) گام  هفا هایاطالعات )مهارت فنّاوری -1

 مادماتی آمار و ریاضی -2

 فارسی ادووات و زوان -3

 اسالمی معارف -4

 عمومیو  امگلوسی زوان -5

 اساسی طاوق و اجتماعی دامش عمومی، اطالعات -6

 عمومی هایتواممندی و هوش -7

 معاف اسالمی معارف های سوال و  راسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی خامون در مصرح دینی اخلوتهای -تبصره

 .شد خواهد محاسب  عمومی آزمون هایلسوا سایر شده تراز مجموع وراساس داوطلبان، این م تسب  صورت ممره این در و ووده

 
 تخصصی: آزمون مواد

شیلی، ور اساس مواد  هایرشت  وا متناسب های تخصصیو مهارت دامش وا توج  و  آزمون تخصصی هایهای طو  سوال
 .شد ملخص خواهد 22تا  17صفحات  1آزمون مندرج در جدول شماره 

 :نحوه پذيرش داوطلبان و اعالم نتيجه -7
 اجرایی دستورانعمل های آزمون استخدامی وراساسدر هر یک از كد رشت  محل امتخاب افرادو  تعوون طد مصاب، اعالم متوج 

 آزمون استخدامی مصوب هوات امناء داملگاه های علوم روش ی و  ترتوب زیر صورت خواهد گرفا:  ورگواری

  .مالک تعوون طدمصاب خواهد وود این ممره(  اختصاصی)مجموع ممرات كل عمومی و  داوطلبان اونو ممره كل محاسب   -1

و سهمو  های خامومی و امتخاب داوطلبان جها : شرط الزم )و م  كافی( ورای اعمال امتوازات تعوون طدمصاب ممره علمی الزم -2

 ممره واالترین مفر دارای موامگون امتواز س  درصد 50معرفی و  داملگاه و  منظور وررسی مدارک، ور مبنای كسب طداخل 

 گردد:یآزمون در هر یک از ملاغل هر داملگاه می واشد ك  و  روش زیر تعوون م
 
 
 
در صورت عدم تامون موروهای مورد مواز در یک رشت  شیلی، مم ن اسا طسب مظر داملگاه مرووط  طد مصاب ممره آزمون  -تبصره

 تا ت مول ظرفوا كاهش داده شود.

ها و كسب یا عدم كسب و  كلو  داوطلبان توسط سازمان سنجش صرفا جها اطالع از وضعوا ممره اونو  ارائ  كارمام  -3

 طدمصاب

های خامومی توسط داملگاه مرووط  و محاسب  ممره كل مهایی و اعالم فهرسا رذیرفت  ها و سهمو اعمال امتوازات، اونویا -4

مرطل  اول ور اساس ممره فضلی طداكثر تا یک و موم وراور ظرفوا در ملاغل ودون مصاطب  و س  وراور در ملاغل  شدگان

 دارای مصاطب  از طریق وب سایا داملگاه 

 توج : ممره كل مهایی از مجموع ممره كل اونو  و امتواز سنوات خراردادی و شركتی ودسا می آید.

 استخدامی در زمان مارر سی مدارک  و مستنداتوررجها  4دعوت از ملمونون وند  -5
سواوق و مدارک و مستندات ارائ  شده وا خود اظهاری داوطلب در تااضامام  ثبا مام ك  و  تایود) امضا و اثر امگلا(  ام باق -6

 داوطلب رسوده واشد و تایود آن از سوی داملگاه مرووط .

 س  مفر دارای واالترین امتواز در هر شیل هر داملگاه  اونو موامگون ممره كل  × %50=طدمصاب 
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 ارک و مستندات  مثبت ( )ور اساس مد تایود شدهاعمال امتوازات و سهمو  های  -7
 وا توج  و  ظرفوا رذیرش در كد رشت  محل امتخاوی وا رعایا موارد ذیل:  اعالم متوج  -8

اسا صرفا ور اساس ممره كل مهایی آزمون كتبی)وا « ودون امجام مصاطب »های شیلی ك  رذیرش آمها انف( ورای رشت 
 ها و ضرایب مرووط (.اطتساب سهمو 

( ممره كل آزمون كتبی %70) درصد اسا ور اساس هفتاد «وا امجام مصاطب »یلی ك  شووه رذیرش آمها های شب( ورای رشت 
  .( ممره مصاطب %30) درصد سی ها و ضرایب مرووط (  و)رس از اطتساب سهمو 

معرفی افراد و  گوینش، )در صورت داشتن مصاطب  رس از امجام مصاطب ( و  تعداد یک وراور ظرفوا رذیرش، و  ترتوب   -9
 .مهاییممره كل 

 :مصاحبه -8

محل های دارای مصاطب  )ك  شامل رشت  های شیلی طو   فوریا های روش ی و چند شیل محل دیگر می از داوطلبان شیل -8-1
توضوحات ذیل رشت  محل های امتخاوی داملگاه مرووط  ملخص گردیده اسا(، رس از اعالم متایج اونو  آزمون كتبی، واشد ك  در خسما 

های خامومی از جمل  امتوازات خراردادی و و  مووان س  وراور ظرفوا هر شیل محل، و  ترتوب ممره فضلی )رس از اعمال امتوازات و سهمو 
 دعوت و  عمل خواهد آمد و در صورت  تایود مدارک، ورای امجام مصاطب  اخدام خواهد شد.  اونویا  وومی( ورای وررسی مدارک

 مصاطب  ورای رشت  های شیلی طو   فوریا های روش ی و  شرح زیر خواهد وود: -8-2
 رشت  های شیلی كاردان و كارشناس فوریا های روش ی -8-2-1

  سنجش خد وBMI  فووی ی افراد از نحاظ خد و تناسب خد و وزن )شاخص توده ودمی(: ارزیاوی شرایط 
  )سنجش وضعوا و آمادگی جسمامی: ارزیاوی خدرت ودمی و چاو ی و توامایی، مدیریا زمان داوطلبان 

 115رشت  های شیلی كارشناس ارتباطات و عملوات)ررستار( و اررا تور  -8-2-2
 عا عمل و مهارت در تایپ مصاطب  تخصصی: ارزیاوی دامش تخصصی، اطالعات شهرشناسی، و سر 

   تسلط و  زوان  و نهج  رایج من ا 
 محتوای مصاطب  رشت  كارشناس ارتباطات و عملوات)روشک(-8-2-3

 مصاطب  تخصصی: ارزیاوی دامش تخصصی 

 موع و محتوای مصاطب  سایر شیل محل های دارای مصاطب  ور اساس مظر داملگاه ذیروط خواهد وود. -8-3

 

 :هاي قانوني و نحوه اعمال آنهاسهميهامتيازات و  -9

 الف( سهميه ايثارگران

اه و  هر داملگ از كل مجوز تخصوص یافت خامون جامع خدمات رسامی و  ایثارگران، در هر آزمون استخدامی، اوتدا  21ور اساس ماده 
)تعاریف(  7-1مرووط و  ملمونون وند درصد  25انذكر، درصد فوق 30یاود. از ( درصد ورای رذیرش ایثارگران اختصاص می30سی )

 واشد.)تعاریف( می 8-1درصد سهمو  واخومامده موو مرووط و  ملمونون وند  5و 

 ایثارگري:  %25( سهمیه 1-الف
درصد ایثارگران )و  استثناء خواهر و ورادر شهود( از شركا در  25سهمو  استخدامی وا توج  و  معاف وودن ملمونون  -

های وعمل آمده وا ونواد شهود و امور ایثارگران، ملمونون سهمو  مذكور تا طد ور اساس هماهنگیی، های استخدامآزمون
ام ان خبل از امتلار آگهی از سوی ونواد شهود استان مرووط  و  داملگاه ذیروط معرفی گردیده و مراطل استخدامی آمها طی 

املگاه ت مول مگردیده واشد، ماوای سهمو  در جدول رشت  د %25در صورتو   ساف سهمو   گردیده اسا. الزم و  ذكر اسا
درج شده اسا(ك  در این صورت ایثارگران م لفند جها وهره مندی « آزاد/ایثارگر»ها ملخص شده اسا )موع سهمو ، محل

 های مرووط  شركا ممایند و در وون خود و  رخاوا وپردازمد. از سهمو  مذكور در رشت  محل
عالوه ور ممره م تسب ،  امد،درصد ك  در زمان مارر در آزمون شركا كرده 25 سهمو  ملمونون استخدام و جذب فرایند در -

خواهد وود )ور اساس ضرایب اعالم شده توسط  های مندرج در خامون جامع خدمات رسامی و  ایثارگران مالک عملاونویا
 ایثارگران(.  امور و شهود ونواد
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 ایثارگري:  %5( سهمیه 2-الف
  رذیرد.درصد صرفاً از طریق شركا در آزمون استخدامی امجام می 5ستخدام سهمو  ا -

ملمونون  كلو  وا رخاوا از طریق الزم، مصاب طد كسب آگهی و در مندرج شرایط وودن از دارا ملمونون این سهمو  و  شرط -
وود.  خواهند ورخوردار مجوزهای هر داملگاه( كل %5درصد ) رنج طداكثر از م تسب (، ممره ترتوب در داملگاه)و  این سهمو 

 طدمصاب شرط الزم از اطراز شرایط داشتن و آزمون استخدامی در شركا و مام ثبا صورت در الزم و  ذكر اسا رزمندگان

شده(. رعایا شرط سنی، معدل، جنسوا، ما ع و مدرک تحصولی، شرایط  تعوون سهمو  طد می واشند)در معاف آزمون در
  سایر شرایط مندرج در آگهی ورای سایر ملمونون این سهمو  جها ثبا مام و شركا در آزمون انوامی اسا.اطراز و 

ها ووش از یک مفر واشد)در ملاغل وا یک گردد ك  ظرفوا رذیرش آندرصد ایثارگران صرفا در ملاغلی اعمال می 5سهمو   -
 مفر ظرفوا، سهمو  مذكور نحاظ ملده و امتخاب افراد صرفا ور اساس ممرات م تسب  خواهد رذیرفا(

 مهم در خصوص ايثارگران: تذكرات بسيار

 شرط طداخل، سن شرط رعایا صرفاًشهود(  ورادر و خواهر استثناء )و  ایثارگران درصد 25 ورای ملمونون سهمو 

. ودیهی اسا سایر شرایط اختصاصی درج شده در  واشدممی انوامی آزمون ممره مصاب طد كسب و همچنون معدل

 آگهی الزم انرعای  خواهد وود.

  درصد ایثارگری در صورتی ك  متااضی استفاده از سهمو  استخدامی مرووط  می واشند   25داوطلبان ملمول سهمو

كا  نذا در صورت شردر مظر گرفت  ملده اسا.  «آزاد صرفاً»هایی شركا كنند ك  ورای داوطلب وایستی در رشت  محل

 اعتراض گوم هوچ طق این دست  از داوطلبان در رشت  محل های مذكور، این افراد وعنوان داوطلب آزاد تلای شده و

های آگهی استخدامی )از جمل  اونویا وومی و كسب  داشا و ضمن انوام و  رعایا سایر شرایط و اونویا مخواهند

 .   طدمصاب(، صرفاً از معافوا شرط طداخل معدل و طداكثر سن وهره مند خواهند شد

 درصد خرار   25در صورت شركا ایثارگرامی ك  طسب ضواوط جاری ونواد شهود استان در شمول سهمو  استخدامی

 درصد( 5 و درصد25  ایثارگران)اعم از استخدامی سهمو  ور مازاد امد )شاغل و داملجو(، و همچنون استخداممگرفت 

رذیرد ك  در این صورت رعایا اونویا وومی و كسب طدمصاب انوامی  می صورت آزاد داوطلبان سایر وا رخاوا طریق از

 خواهد وود. 

  واشند. و  عبارت دیگر  درصد و یا وانع س ممی 5مندی از سهمو  استخدامی درصد مجاز و  وهره 25ملمونون سهمو

های ملخص شده را امتخاب مماید  صرفاً ی ی از سهمو توامد در هنگام ثبا مام در صورت ملمول وودن، هر داوطلب می

 .ك  خاول تیوور در هنگام وررسی مدارک موو مخواهد وود

 خامون ورمام  رنجم توسع  و اصالطو  وعدی آن خواهران و ورادران   44ماده  "و"خامون اصالح وند  2و  استناد تبصره

خرار دارمد( وایستی در   %25رفی شده از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران)علورغم این   در سهمو  استخدامی شهداء مع

آزمون استخدامی شركا و كلو  ماررات مندرج در آگهی استخدامی)اعم از سن، معدل، جنسوا، مدرک تحصولی و ...(  

 را رعایا ممایند.  

  بازان و خامواده محترم شهدا( طتی در صورت داشتن كارت شناسایی از  درصد )اعم از جام 25كلو  ملمونون سهمو

 ونواد شهود و امور ایثارگران، ملوم و  اخذ و ارائ  گواهی از ونواد استان می واشند.  

 ام ان از اطمونان طصول ورای شودمی توصو  ایثارگران درصد 25 استخدامی سهمو  ملمول ایثارگران تمامی و 

 خود ررومده تل ول محل ایثارگران امور و ونواد شهود وا ثبا مام از خبل مذكور، از سهمو  استخدامیخود  مندیوهره

 .ممایند اخدام آن اصالح نووم صورت و در شیلی وضعوا شدن ملخص و  مسبا و تماس

 (و واالتر، آزاده، اسوووور و مفاوداالثر( وازملوووسوووت   %25فرزمدان )شوووهود، جامباز ووسوووا و رنج درصووود )  مراكو تاوع

 داملگاه/دامل ده موو ملمول وند فوق هستند.
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 ميه معلولين عاديب( سه

از  الزم، مصاب طد كسب آگهی و در مندرج شرایط وودن دارا ارای  معرفی مام  از وهویستی( و  شرط وا عادی) معلونون -

 ورخوردار ( كل مجوزهای هر داملگاه%3درصد ) س  طداكثر از م تسب ، ممره ترتوب معلول و  داوطلبان كلو  وا رخاوا طریق

  داشتن سالما جسمی و روامی الزم ورای ایفای شیل مورد مظر(وود ) ملروط و   خواهند

توامایی معلونون  شومد را داشت  واشند و در صورت عدم تایودمی استخدام وایسا توامایی امجام كاری ك معلونون محترم می -

 داوطلب اعتراض و  رسودگی مرجع در مرطل  وررسی مدارک یا در مرطل  معاینات توسط طب كار، مرووط  توسط داملگاه

 .واشدخدما می مرووط  محل روش ی استان علوم روش ی شورای معلول،

 را ملاغلی شیل، امتخاب زمان در موبایستی خود، مختص سهمو  از استفاده جها درصد 3 سهمو  ملمول معلونون -

 مذكور سهمو  ظرفوا، مفر یک وا ملاغل واشد. )در مفر یک از ووش ملاغل ظرفوا آن مواز مورد تعداد ممایند ك  امتخاب

 رذیرفا(.  خواهد صورت م تسب  ممرات اساس صرفاً ور افراد امتخاب و ملده نحاظ

 پ( سهميه آزاد

های استخدامی ایثارگران) مندرج در وند انف( و معلونون عادی )مندرج سهمو  استخدامی هر داملگاه رس از كسر سهمو كلو  

 و  ترتوب، كسب حدنصاب نمرهدرصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی و « شهرستان»وومی و  داوطلبان  در وند ب(،

های شیلی مندرج در آگهی استخدام از وون ك  ظرفوا مورد مواز هر یک از رشت در صورتیاختصاص خواهد یافا. ممره فضلی، 

و سپس  «وومی استان»از وون داوطلبان وا اونویا ت مول مگردد، رذیرش واو  افراد تا ت مول ظرفوا شهرستان، داوطلبان وومی 

 رذیرد.همان رشت  شیلی و  ترتوب ممره فضلی صورت می« غوروومی»داوطلبان 

ر، انذكمی واشد سهمو  استخدامی، رس از كسر سهمو  های خامومی فوق« روستا»: در مواردی ك  رشت  مورد تااضا، در تبصره

)دارای ی ی از شرایط چهارگام  وومی مندرج در ذیل( در صورت كسب طدمصاب ممره و در صورت در اوتدا و  وومی روستای مورد مظر 

ورت یاود. ك  در این صو فرد غوروومی اختصاص می« استان»ذیروط، و وومی « شهرستان»عدم ت مول ظرفوا و  ترتوب، و  وومی 

 مظر را در تااضامام  ثبا مام امتخاب ممایند.  داوطلبان وومی روستای مورد تااضا ورای استخدام، وایستی گوین  مورد

 یا وومی «شهرستان» وومی طسب مورد داوطلب واشند، زیر هایویژگی از ی ی دارای طداخل ك  : افرادیشرایط بومی بودن

 .گردمدمی تلای «استان»

 : بومي شهرستان

 .رشت  محل ی ی واشد شهرستان وا وی همسر یا داوطلب توند محل شهرستان -1

 محل شهرستان ك  وازملست ( یا و شاغل از مسلح)اعم موروهای یا و دونا رومامی و رسمی كارمندان همسر و فرزمدان -2

 .واشد ی ی رشت  محل شهرستان وا آمان وازملستگی یا خدما فعلی

 یا متوانی صورت و  دوورستان و روش داملگاهی( را راهنمایی، تحصولی)اوتدایی، سنوات از سال (4) چهار طداخل داوطلب -3

 .واشد كرده طی رشت  محل شهرستان متناوب در

 .واشند داشت  رشت  محل را شهرستان در ووم  طق ررداخا ساوا  سال (4چهار) طداخل همسرداوطلب داوطلب، ردر، مادر ویا -4

 بومي استان: 

 .واشد ی ی رشت  محل استان وا وی همسر یا داوطلب توند محل استان -1

خدما  محل استان وازملست ( ك  یا و شاغل از مسلح)اعم موروهای یا و دونا رومامی و رسمی كارمندان فرزمدان و همسر -2

 .واشد ی ی محل مرووط  شیل استان آمان وا وازملستگی یا فعلی

 یا متوانی صورت و  را دوورستان و روش داملگاهی( راهنمایی، تحصولی)اوتدایی، سنوات از سال (4چهار ) طداخل داوطلب -3

 .واشد كرده طی محلشیل  استان متناوب در

 .واشند را داشت  محلشیل  استان در ووم  طق ررداخا ساوا  سال (4چهار) طداخل داوطلب همسر یا و مادر ردر، داوطلب، -4
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 بومی:ارائه یك مثال براي وضعیت 

 

 
 ك  صورتی در داوطلب. واشدمی فارس استان راسارگاد در شهرستان تواوع سعادت شهر از شهر آزمون استخدامی ورای وومارستان

( سال ساوا  ررداخا طق ووم  در ی ی از شهرهای 4واشد مثال طداخل چهار)‹ شهرستان›گوین   چهارگام  وندهای از ی ی ملمول

 واشند، ورایهای زیر مجموع  آمها را داشت  واشد ك  همگی از تواوع شهرستان راسارگاد میو یا دهستان سعادت شهر و مادر سلومان

 واشد ‹استان› گوین  چهارگام  های ی از ویژگیی دارای داوطلبی شد. نو ن چنامچ  خواهد تلای «شهرستان وومی» محل مورد تااضا

« تاناسوومی » مذكور، محلشیل  ورای های استان فارس( واشد،گر از شهرستانشهرستان خرم وود )ی ی دی ایلان، توند محل مثال

 محسوب می شود. 

ادشهرستان پاسارگ

مادر سليمان

دهستان مادر سلیمان

بخش هخامنش

دهستان ابوالوردی

سعادت شهر

دهستان سرپنیران

بخش مرکزی

دهستان کمین

 تذكرات مهم در خصوص اولويت بومي:

 موارد وومی   4و  2داوطلبان در صورتی می توامند از شرایط وومی اعالم شده ورای واندین و همسر خود )موضوع وندهای

شهرستان و وومی استان( استفاده ممایند ك  زمان تحاق موضوع )اشتیال، وازملستگی یا ررداخا طق ووم ( مرووط و  

 رس از تاریخ توند و ازدواج داوطلبان واشد.  

خاول یا ردر یا مادر یا همسر موارد از ی ی توسط صرفاً وندهای مورد اشاره در شده تعوون مدت و  ووم  طق اررداخ 

 .اسا اطتساب

( شرایط 4در خصوص وندهای )«ایی  ه، اطتساب سنوات ررداخا ووم  صرفا و  ررداخا«وومی استان»و « وومی شهرستان

خواهد شد. )ررداخا ووم  روستایی، ووم  در خبال خدمات درمامی،   ك  در خبال اشتیال فرد صورت گرفت  واشد، نحاظ

 ووم  دوران سروازی و . . . مورد خبول ممی واشد.(

 شهرستان محل  خدما )كارگاه( ك  ووم  واوا آن ررداخا شده  « وومی شهرستان»شرایط   4ضمنا در خصوص وند

 (.خا طق ووم م  شهرستان صادر كننده گواهی رردااسا مالک عمل می واشد )

( موارد 2در خصوص وند )«محلی ك   فرد در آن وازملست  شده اسا مالک عمل  «وومی استان»و « وومی شهرستان ،

 واشد)م  محل امتاال مستمری وازملستگی(.می

واشدمی مام ثبا زمان در كلوری تاسومات وودن، وومی تعوون ورای شهرستان و استان مبنای. 

دعوت شدگان و  وررسی مدارک، فهرسا در گرفتن خرار صورت در اسا الزم رایط وومی،ملمول ش كلو  داوطلبان 

 سوی داملگاه از متعاخباً ك  مدارک وررسی زمان در مواز مورد سایر مدارک همراه و  را وودن وومی مدارک و مستندات

 ممایند. ارائ  شد، كننده اعالم خواهد استخدام
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ر انذكر دمی واشد سهمو  استخدامی رس از كسر سهمو  های خامومی فوق« روستا»در مواردی ك  محل مورد تااضا،  قابل توجه:

ترتوب، و  وومی شهرستان ذیروط، استان و فرد غور وومی اختصاص اوتدا و  وومی روستای مورد مظر و در صورت عدم ت مول ظرفوا و  

یرش واشد، در اینجا اونویا رذمی یاود. و  طور مثال: آزمون ورای مركو وهداشتی درمامی روستای كمون از تواوع شهرستان راسارگاد می

عدم وجود داوطلب واجد شرایط وومی واشد، در صورت وا داوطلب ملمول ی ی از شروط چهارگام  وومی ورای روستای كمون می

 گردد. روستای مورد تااضا، ظرفوا مورد درخواسا از وومی شهرستان و سپس استان و در مهایا غور وومی  ت مول می

 شاغل غيررسميت( امتياز كاركنان 

 موزش روش ی )ك و  ممره م تسب  كاركنان خراردادی كار معون موسس  یا سایر موسسات تاوع  وزارت وهداشا درمان و آ -

 برخورداري از شرایط مندرج در آگهی و صورت در صرفاًخدما آمان تا امتلار آگهی استخدام تداوم داشت  واشد( 

ها و موسسات تاوع  وزارت وهداشا درمان و داملگاه خدما در هر یک از ساوا  سال هر ازاء و  ،آزمون حدنصاب سبك

 شد. خواهد اضاف  كل، در آزمون كتبی ممره درصد (20ووسا ) تا طداكثر و ( درصد2) دو آموزش روش ی،

و  ممره م تسب  كاركنان شركتی شاغل در ملاغل تخصصی موسس  یا سایر موسسات تاوع  وزارت متبوع )ك  از طریق  -

 در صرفاًفراخوان و در فضای رخاوتی وارد داملگاه شده واشند و خدما آمان تا امتلار آگهی استخدام تداوم داشت  واشد( 

وا  ملاو  و مرووط تجرو  سال هر ازاء و  آزمون نصاب حد كسب برخورداري از شرایط مندرج در آگهی و صورت

 تا طداكثر و ( درصد2) دو ها و موسسات تاوع  وزارت وهداشا درمان و آموزش روش ی،داملگاه در شیل مورد درخواسا

 شد. خواهد اضاف  كل، در آزمون كتبی ممره درصد  (20ووسا )

در خانب خامون خدما روش ان و روراروش ان )طرح موروی امسامی( و یا خدما و  سنوات خدما )یا تجرو  مرووط و ملاو ( تذكر مهم: 

 گورد. در سایر دستگاه های دونتی یا وخش خصوصی امتوازی تعلق ممی

 :كلي هايتذكرات و توصيه

 تاریخ ورای عمل های اشاره شده در آگهی توج  كافی داشت  واشند. الزم و  ذكر اسا مالک     داوطلبان وایستی و  مبنای تاریخ -

وظوف ، تاریخ شووروع و  طرح )جها افرادی ك  در دوران طرح   مظام خدما رایان و دائم معافوا تحصووول، از فراغا گواهی

ا  هها( و امصراف از استخدام رومامی در سایر دستگاه    واشند(، رایان طرح )جها متااضوان استخدام در سایر داملگاه     اجباری می

سن     می ثبا مام آخرین روز سب   شد و مالک محا صول در ما ع واالتر       اونون روز ثبا ماموا صراف از تح شد همچنون ام می وا

 گورد.وایسا تا زمان وررسی مدارک صورت می

سئونوا - شی  م  زمان در ماخص صورت  و  مدارک ارائ  یا و آگهی متن شده در  اعالم شرایط  و ضواوط  دخوق رعایا عدم از ما

 اعالم سوونجش سووازمان و  ت مول تااضووامام  ثبا مام زمان در داوطلب ك  اطالعاتی وونو یا هرگوم  میایرت  تعوون شووده

 مرطل  هر در و وود خواهد داوطلب ورعهده شد  خواهد ارائ  اعالم متوج  اونو  و وررسی مدارک   ك  در مستنداتی  وا ممایدمی

 اطالعات عمد و  یا اشتباه و  داوطلب شود محرز طتی در صورت رذیرش مهاییاعالم متایج اونو ، مصاطب  و  آزمون،  مراطل از

سا، و  این   واخع خالف  در مندرج شرایط  فاخد از امتواز مرووط  محروم وچنامچ   ترتوبداده و یا واخعوتی را كتمان مموده ا

سا،  آگهی ستخدامی،  ط م صدور  صورت  در و گردیده محروم وعدی مراطل از امجام ا شود و   می والاثر و نیو مووور ط م ا

 گوم  اعتراضی را مخواهد داشا.داوطلب طق هوچ
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 كلي: هايادامه تذكرات و توصيه

توامند در این آزمون ثبا مام ممایند ك  عنوان ما ع تحصولی، رشت  تحصولی و یا گرایش رشت   داوطلبان صرفا در صورتی می-

تحصولی آمان و  طور كامل و ملخص در شرایط اطراز ملاغل ذكر شده واشد )م اوق وا جداول شیل محلها مندرج در صفحات  

با مام جدا خودداری ممایند. ودیهی اسا در هر ( نذا داوطلبان فاخد شرایط تحصولی درج شده در آگهی از ث269نیایا  25

ط ذكر  ها وا شراینمرطل  از فرایند جذب و و ارگوری ملخص گردد ك  ما ع تحصولی، رشت  تحصولی و یا گرایش تحصولی آ

ستخدام  اواشد، از سایر مراطل  شده در آگهی من بق موسا و دارای رسومد و رولومد كمتر و یا وولتر از آمچ  در آگهی اسا می

 طذف خواهند شد.  

(، تاوع شرایط اختصاصی هر داملگاه ووده و در خسما ICDLگام  )دارا وودن شرط معدل یا گواهی كسب مهارت های هفا-

 .جدول رشت  های شیلی مورد مواز درج گردیده اسا« توضوحات»

اختصاصی خواهد وود و در این مرطل ، سهمو  عمومی و كل استخراج فهرسا افراد دارای طدمصاب صرفاً ور اساس موامگون ممره -

ها و یا امتوازت اعمال مخواهد شد. و  عبارت دیگر اونویا وومی و امتواز كاركنان خراردادی و شركتی )ورای استخراج فهرسا 

 تعوون از وراور( صرفا  ورای داوطلبامی اعمال خواهد شد ك  طدمصاب الزم را كسب كرده واشند. رس 1.5اسامی طداكثر تا 

صادر خواهد شد. كارمام   آمها اطالع جها آزمون كارمام  و طذف استخدامی مراطل سایر از طدمصاب فاخد داوطلبان طدمصاب،

علمی   وااز وضعداوطلبان شركا كننده در آزمون جها اطالع اونو  صادر شده از سوی سازمان سنجش آموزش كلور، صرفا 

 واشد. رگوم  ارزش خامومی دیگری از جمل  استخدام میفاخد ه واشد ویم م تسب ( آمان ممرات)

امتواز م تسب  داوطلبان صرفا ور اساس اطالعات خود اظهاری آمهاسا و متوج  مهایی رس از اطتساب، ام باق و اعمال مستندات  -

 های خامومی اعالم خواهد گردید.كلو  افراد وا امتوازات و سهمو 

   www.sanjesh.org ملامی و  های استخدامیواشد و صدور كارمام  اونو  از طریق درگاه آزمونورگواری آزمون و  صورت متمركو می -

روز فرصا خواهند داشا اعتراضات اطتمانی خود را در خصوص ممرات علمی كسب شده   10صورت خواهد گرفا. داوطلبان رس از 

س از  روگوری ممایند. اعالم متایج، غورمتمركو ووده و راز طریق سوستم راسخگویی اینترمتی مستار در سایا سازمان سنجش ثبا و 

 رذیرفت  مهایی مرووط ، صورت خواهد گرفا. امتخاب ها و امتوازات و وررسی و تایود مدارک از طریق وب سایا داملگاهاعمال سهمو 

 رسود. خواهد داوطلبان اطالع آمان و  اسامی ك  واشدمی موسر گوینش مراطل طی از رس آزمون شدگان

روز مهلا دارمد اعتراضات اطتمانی خود   20داوطلبان رس از اعالم متوج  )خبل از معرفی رذیرفت  شدگان و  گوینش(، طداكثر تا -

 ها و امتوازات كتبا و  داملگاه ذیروط تسلوم مموده و روگوری ممایند.را درخصوص محوه وررسی مدارک و اعمال سهمو 

 منون  ورای وررسی مدارک و یا مصاطب  و غوره، و  ر)تعوون شده از سوی داملگاه مرووط (مار زمان مراجع  داوطلب در عدم-

 داشا.  مخواهد اعتراض داوطلب طق و واشدمی استخدام رومد ادام  امصراف از

محل مورد تااضا اخذ  سال در شیل 10و طداكثر  5از رذیرفت  شدگان مهایی، تعهد محضری جها اشتیال و  مدت طداخل -

جدول رشت  های شیلی مورد مواز درج  « توضوحات»گردد ك  مدت آن تاوع شرایط اختصاصی هر داملگاه ووده و در خسما می

گردیده اسا. الزم و  ذكر اسا در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما، ط م استخدامی آمان نیو و از وجود افراد  

 شود.ذخوره استفاده می
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 وهوار 2466
های گوارشی، تونودمثل، عضالمی، اس لتی، روسا، خلب های وهواری سوستممجموع  دروس )مراخبا

 و عروق و ... و وهداشا عمومی و فن وهواری و اخالق و ماررات وهواری(
شناسی و وامک خون و مو روووونوژی )ویروس، دروس )وووشومی و وووشومی وانونی و خون مجموع  كاردان آزمایلگاه 101

 كاردان آزمایلگاه تلخوص طبی 3375 واكتری، خارچ و امگل( و ایمومونوژی و سرونوژی و ایمنی در آزمایلگاه(

 كاردان اتاق عمل 2469
جراطی در موارد تخصصی و مجموع  دروس )ت نوک و اصول كار در اتاق عمل و ت نونوژی 

 های داخلی و جراطی و ووهوشی و اطوای خلبی ریوی(تخصصی و ووماریفوق

 كاردان هوشبری 2470
های داخلی و های ووهوشی و داروشناسی ووهوشی و ووماریمجموع  دروس )اصول ووهوشی و روش

 های رس از ووهوشی(جراطی و مراخبا
های های سالما و مدارک روش ی و آمار وومارستامی و شاخصمجموع  دروس )كدگذاری داده كاردان رذیرش و مدارک روش ی 2471

 منلی وخش 2536 شناسی(وهداشتی و اص الطات روش ی و ووماری

 كاردان وهداشا محوط 2474
مجموع  دروس ) آب و فاضالب )شومی، مو روووونوژی و تصفو ( و آنودگی هوا و مواد زائد جامد و 

وهداشا محوط )وهداشا مواد غذایی، وهداشا مس ن و اماكن عمومی، ررتوها، گندزداها، كلوات 
 شناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون((طلره

2479 
كاردان رولگوری و مبارزه وا 

 ووماریها

مجموع  دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )وهداشا محوط، وهداشا دهان و دمدان، وهداشا 
شناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون، مظام عرض  خدمات( و اصول روان، طلرهسانمندان، وهداشا 

سازی كلوری( و آموزش وهداشا، سازی )جدیدترین ورمام  ایمنتیذی  و وهداشا مواد غذایی و ایمن
های ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی و اصول كلوات ارودموونوژی و ارودموونوژی و كنترل ووماری

 های شایع در ایران(رواگور و ارودموونوژی ووماریواگور و غو

 كاردان ررتوشناسی 2484
مجموع  دروس )فوویک رادیونوژی تلخوصی و فوویک ررتوها و رادیوووونوژی و طفاظا و 

 های رادیوگرافی و ثبا و ممایش تصویر(ت نوک
فارماكونوژی و فرایند عملوات، ارزیاوی وومار، تروما و آشنایی مجموع  دروس )آماتومی و فوویونوژی و  های روش یكاردان فوریا 2500

های روش ی شامل وا طرارت ترومایی، تصادفات، طوادث غورمترخب  و اورژامس محو ی و اورژامس
ها و اخدامات طواتی رای  و ووماری خلبی، میوی و ریوی، كاهش هوشواری و دیاوا و سایر اورژامس

 های مورد نووم(ار و سایر دستگاهرولرفت  و دستگاه شوک خودك
 115ارراتور  2501

 متصدی امور دفتری 3209
مجموع  دروس )مبامی علم اختصاد و مبامی رفتار سازمامی و مدیریا مناوع امسامی و مانو  عمومی و 

 شناسی(شناسی و مبامی جامع ریوی و مبامی روانوودج 

 مسئول خدمات مانی 3213
شده و مدیریا مانی و كنترل و تنظوم )طساوداری مانی و طساوداری وهای تماممجموع  دروس 

 وودج  و خامون محاسبات عمومی و مانو  عمومی(

 ایكاردان وهداشا طرف  3368
های ماشی از كار و شناسایی شناسی و ووماریای و سممجموع  دروس )كلوات خدمات وهداشا طرف 

شناسایی عوامل شوموایی و ووونوژی ی و ایمنی و طوادث ماشی از كار و عوامل فووی ی محوط كارو 
 عوامل ارگومومی و روامی(

 كاردان وهداشا خامواده 3370

مجموع  دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )مظام عرض  خدمات، وهداشا مادر و كودک، 
و آمار زیستی و اصول وهداشا دهان و دمدان، وهداشا مدارس، وهداشا محوط و وهداشا روان( 

سازی )جدیدترین ورمام  كلوات ارودموونوژی و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و ایمن
 های شایع در ایران(سازی كلوری( و اصول تیذی  و ارودموونوژی ووماریایمن

 كاردان وهداشا دهان 3381
رادیونوژی و رریو و های دهان و مجموع  دروس )سالما دهان و جامع  و تلخوص ووماری

 روش ی كودكان و جراطی دهان(دمدان

 كارشناس امور فرهنگی 181
 گذاریهای فرهنگی و مبامی سواساهای فرهنگی و مدیریا سازمانمجموع  دروس )مبامی و مظری 

 ریوی فرهنگی  و امسجام ملّی و تنوع فرهنگی(و ورمام 

 كارشناس امور رژوهلی 1277
تحاوق  و سنجش و ارزشواوی آموزشی و آمار و كارورد آن در علوم امسامی و مجموع  دروس )روش 

 ها(شناسی سازمانشناسی و جامع های جامع مظری 

 كتاودار 1287

مگارش و سازمامدهی شناسی و آمار، روش تحاوق و آیونمجموع  دروس )مبامی علم اطالعات و دامش
ی( و مناوع مویسسازی و چ ودهوندی، ممای ای، ردهیام مویسی توصوفی، تحلولی و رااطالعات )فهرسا

و خدمات مرجع )مناوع مرجع عمومی و تخصصی، اصول خدمات مرجع( و فنّاوری اطالعات و 
، رایگاه داده، طراطی و مدیریا ووگاه، كتاوخام  دیجوتال، وبهای ارتباطات )مبامی رایام ، فنّاوری

ها و مراكو اطالعاتی، مدیریا ا اطالعات و دامش )مدیریا كتاوخام ای( و مدیریافوارهای كتاوخام مرم
 سنجی، سواد اطالعاتی، وازاریاوی خدمات اطالعاتی((مجموع ، مدیریا دامش، علم
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1307 
كارشناس راه و ساختمان و 

 شهرسازی

مااوما ( و ایستایی و 21و  19، 9، 8، 6، 4، 3، 2مجموع  دروس )ماررات ملّی ساختمان )مباطث 
 (2800مام  مصانح و روسازی راه و آیون

 ررستار 2462
های ویژه و ررستاری و وهداشا جامع  و وخش مجموع  دروس )مادران و موزادان و كودكان و روان

 مدیریا و داخلی جراطی(

 ماما 2467
و كودک و  های زمان و ماواروری و وهداشا مادرو ووماری 4تا  1مجموع  دروس )وارداری و زایمان 

 شناسی(موزادان  و جنون

 كارشناس اتاق عمل 2468

مجموع  دروس )ت نوک و اصول كار در اتاق عمل و ت نونوژی جراطی در موارد تخصصی و 
های داخلی و جراطی و ووهوشی و اطوای خلبی ریوی و مدیریا در اتاق عمل تخصصی و ووماریفوق

 )خبل، طون عمل و وعد از عمل((

2472 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

های سالما و فنّاوری اطالعات سالما و آمار وومارستامی و مجموع  دروس )كدگذاری داده
 شناسی و مدیریا اطالعات سالما(های وهداشتی و اص الطات روش ی و ووماریشاخص

2473 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ویژه ررستار(

روهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه مجموع  دروس )فارماكونوژی و دا
های داخلی و ورخورد وا های ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسورید و اورژامس

عوارض ماشی از آن  و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و 
 های مورد نووم(و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاهرولرفت ، تجویو داروها 

 كارشناس وهداشا محوط 2476

مجموع  دروس )ت نونوژی آب )شومی و مو روووونوژی، توزیع، امتاال و تصفو ( و فاضالب )شومی 
آوری و تصفو ( و آنودگی هوا و كنترل آن و مواد زائد جامد و كلوات وهداشا و مو روووونوژی، جمع

محوط )وهداشا مواد غذایی، وهداشا مس ن و اماكن عمومی، وهداشا ررتوها، سروصدا و مبارزه وا 
 ماخلون((

 ایكارشناس وهداشا طرف  2478

آور آور محوط كار و شناسایی عوامل شوموایی زیانمجموع  دروس )شناسایی عوامل فووی ی زیان
ها و مهندسی فاكتورهای امسامی و تجوی  مموم  های محو ی وورداری از آالیندهمحوط كار و  مموم 

 های ماشی از كار و ایمنی در محوط كار و مدیریا ریسک(شناسی شیلی و ووماریسم

2480 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 هاووماری

ای، سازی،  وهداشا محوط، وهداشا طرف اصول و كلوات خدمات وهداشتی )ایمنمجموع  دروس )
ندان، وهداشا روان، تیذی  و وهداشا مواد غذایی، مظام عرض  خدمات( و آموزش وهداشا سانم

وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی، اصول ارودموونوژی و روش تحاوق و اصول مدیریا و 
های واگور و غورواگور و ارودموونوژی و كنترل ووماری ریوی وهداشتی و كلوات روش ی وورمام 

 های شایع در ایران(ی ووماریارودموونوژ

 كارشناس وهداشا خامواده 2482

ای، سازی، وهداشا محوط، وهداشا طرف مجموع  دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )ایمن
وهداشا دهان و دمدان، وهداشا سانمندان، وهداشا مدارس، مظام عرض  خدمات( و وهداشا مادر 

ریوی وهداشتی و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی ورمام و كودک و واروری و اصول مدیریا و 
 و آمار زیستی، اصول ارودموونوژی و روش تحاوق(

 كارشناس ررتوشناسی 2485
مجموع  دروس )فوویک رادیونوژی تلخوصی و فوویک ررتوها و رادیوووونوژی و طفاظا و 

 و ثبا و ممایش تصویر و  مواد طاجب( های رادیوگرافیت نوک

2487 
كارشناس آزمایلگاه تلخوص 

 طبی

شناسی و وامک خون و مو روووونوژی )ویروس، مجموع  دروس )وووشومی و وووشومی وانونی و خون
ورداری و مدیریا آزمایلگاه و ایمنی در واكتری، خارچ، امگل( و ایمومونوژی و سرونوژی و مموم 

 كارشناس علوم آزمایلگاه 3181 آزمایلگاه(

2489 
كارشناس ررتودرمامی 

 )رادیوتراری(
های رادیوتراری و اصول محاسبات و مجموع  دروس )فوویک تلعلع و مواد رادیواكتوو و دستگاه

 ریوی در رادیوتراری و رادیوووونوژی و طفاظا در وراور ررتو و موندینگ و ت نوک رادیوتراری(ورمام 
 ایكارشناس روش ی هست  3363

 اجرایی وومارستان كارشناس امور 2490
ریوی و رفتار سازمامی و سازمان و مدیریا مظام مجموع  دروس )اصول و مبامی مدیریا، ورمام 

 سالما ایران و وومارستان و مدیریا مانی، طساوداری و اختصاد سالما و كلوات خدمات وهداشتی(

 سنجی كارشناس وونایی 2497
های چلمی و عدسی تماسی و ارتومتری و ووماریمجموع  دروس )آمومانی دید دوچلمی و كلوات 

 ارتومتری كودكان و عونک طبی(

شناسی شناسی تلخوصی و شنواییمجموع  دروس )آماتومی و فوویونوژی شنوایی و تعادل و شنوایی سنجی كارشناس شنوایی 2498
 كارشناس شنوایی شناسی 3179 شناسی كودكان(توامبخلی و شنوایی
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 های روش یفوریاكارشناس  2499

مجموع  دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه 
های داخلی و ورخورد وا های ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسورید و اورژامس

 ی( و اطوای مادماتی و عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو
 های مورد نووم(رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاه

 كارشناس تجهووات روش ی 2502

مجموع  دروس )زوان تخصصی مهندسی روش ی و ریاضوات )معادالت دیفرامسول، ریاضوات 
وتحلول و تجوی  2و  1و ان تروموک  2و  1مهندسی، آمار و اطتماالت مهندسی( و مدارهای ان تری ی 

ها و طفاظا ای ور مهندسی روش ی زیستی و تجهووات عمومی وومارستانها و مادم سوستم
 های وومارستامی(ان تری ی در سوستم

2503 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

وووم اموک و مجموع  دروس )ان تروتراری و تمرین درمامی )مباطث عمومی و تخصصی( و 
های داخلی، روماتوسمی و اعصاب( و ها )ارتوردی، ووماریكونویونوژی و فوویوتراری در ووماری

 گوری و ارتو و رروتو(ارزشواوی و امدازه

 های ویژه(شناسی و فارماكونوژی و مراخباهای ووهوشی و ووماریمجموع  دروس )اصول و روش كارشناس هوشبری 2505

 تعانی سازمامی سالماكارشناس  2535

مجموع  دروس )اصول و مبامی كوفوا، تعانی و اعتباروخلی در مظام سالما و اصول و مبامی 
ریوی و رفتار سازمامی و سازمان و مدیریا مظام سالما و وومارستان و اختصاد سالما مدیریا، ورمام 

 های ارتاای سالما(و كلوات خدمات وهداشتی و شاخص

 اشتی و درمامیمددكار وهد 2537
شناسی و مبامی توامبخلی و مددكاری اجتماعی و های جامع مجموع  دروس )مبامی و مظری 

 اجتماعی( شناسیآسوب

2547 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

مجموع  دروس )كاردرمامی در اختالالت جسمامی، روامی و ذهنی و آماتومی و كونویونوژی  و رشد 
 روش ی(شناسی و رواندكان  و روانطركتی كوروان

2548 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 درمامی( )گفتار

های مافذ مامدگی ذهنی و سندرومهای گفتار و زوان در دوران كودكی )عابمجموع  دروس )ماوسامامی
گفتار و های ( و اختالالت خوامدن و موشتن در دوران رشد  و ماروامیSLIدیدگی شنوایی و رشد، آسوب

 شناختی و آواشناختی و اختالل در ولع(رریلی و اختالالت صوت و تلدید و اختالالت واجزوان

 مویس سوستمورمام  3002
 مویسی(های ورمام ها و زوانمجموع  دروس )تحلول و طراطی سوستم  و رایگاه داده

 كارشناس تحلولگر سوستم 3150

 طساوداری و طساوداری دونتی و طساوداری مانی و وودج (مجموع  دروس )اصول  طساودار 3029

3104 
كارشناس آزمایلگاه غذا، دارو و 

 وهداشتی

های شناسی( و روش، ویروس، امگل و خارچمجموع  دروس )مو روووونوژی اختصاصی )واكتری
ی و راتونوژهای ووونوژی ی( و ایمنی و كلونو ال آزمایلگاهی كنترل كوفی )غذا، دارو و فراورده

 ورداری و مدیریا آزمایلگاه(مموم 

ها و مدیریا مناوع امسامی و رفتار وتحلول سوستمهای مدیریا و تجوی مجموع  دروس )تئوری كارشناس امور اداری 3111
 كارگوین 3190 های مدیریا دونتی و طاوق اداری و خامون مدیریا خدمات كلوری(سازمامی و تئوری

 امور آموزشیكارشناس  3125
های مدیریا )رفتار ریوی آموزشی و روش تحاوق و آمار و تئوریمجموع  دروس )مدیریا و ورمام 

 گوری(سازمامی، مناوع امسامی، اصول مدیریا( و سنجش و امدازه

مدارهای من ای و  های كامپووتری و امنوا شب   ومجموع  دروس )معماری كامپووتر و شب   افوار رایام كارشناس امور سخا 3130
 كارشناس شب   3175 ان ترومو ی(

 كارشناس ورمام  و وودج  3145
ریوی های مدیریا و وودج مجموع  دروس )اختصاد كالن و مانو  عمومی و اصول طساوداری و تئوری

 و طساوداری دونتی(

 كارشناس تیذی  3154

های ویژه، رژیم درمامی در وخش مراخبامجموع  دروس )تیذی  اساسی و رژیم درمامی )وا تأكود ور 
ختلف های مهای متاوونوک( و تیذی  در دورانهای كلووی، دیانوو، روومد، سوختگی و ووماریووماری

های ماشی از سوءتیذی  و وررسی وضعوا تیذی  و فرایندهای مدیریا خدمات غذایی زمدگی و ووماری
 ها(در وومارستان

شناسی اجتماعی و روش تحاوق و اصول و مبامی مدیریا و مبامی مجموع  دروس )آسوب كارشناس خدمات آموزشی 3163
 كارشناس امور داملجویان 3358 عمومی(شناسی و مدیریا رفتار سازمامی و رواوطروان

 كارشناس رواوط عمومی 3170
مدیریا و آیون مجموع  دروس )اصول رواوط عمومی و مبامی ارتباطات اجتماعی و مبامی سازمان و 

 مگاری و رواوط عمومی(مگارش در روزمام 
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 مسئول دفتر 3215
های مدیریا )اصول، رفتار و مناوع مجموع  دروس )آیون مگارش و اصول م اتبات اداری و تئوری

 اختصاد(شناسی و مبامی علمشناسی و مبامی روانامسامی( و آمار و روش تحاوق و مبامی جامع 

 درت(های خهای ان تری ی و ان تروموک و وررسی سوستمدروس )مدار ان تری ی و ماشون مجموع  ورق 3217

 مهندس تأسوسات 3223
مجموع  دروس )تهوی  م بوع تاوستامی و تأسوسات طرارت مركوی و تأسوسات وهداشتی ساختمان 

 و تأسوسات ان تری ی ساختمان  و تعمور و مگهداری تأسوسات ساختمان(

 طاوخی كارشناس 3347
مجموع  دروس )طاوق )مدمی، تجارت و اداری( و طاوق جوا )عمومی و اختصاصی( و آیون دادرسی 

 )مدمی و كوفری((

3357 
كارشناس مواد خوراكی، 

 آشامودمی، آرایلی و وهداشتی

مواد  شناسیمجموع  دروس )كنترل كوفوا مواد خوراكی، آشامودمی، آرایلی و وهداشتی و مو روب

 شناسی(ی مواد غذایی و تیدی  اساسی و سمغذایی و شوم

 كارشناس سمعی و وصری 3364
افوارهای كاروردی آموزشی و های آموزشی و مرمایمجموع  دروس )ت نونوژی آموزشی و چندرسام 

 مویسی كامپووتر(كارورد تجهووات دیجوتال فولمبرداری و تدوین فولم و ورمام 

شناسی اجتماعی و شناسی اجتماعی كاروردی و آسوبشناسی روامی و روان)آسوبمجموع  دروس  شناسروان 3366

وا شناسی شخصشناسی و درمان( و روانشناسی اعتواد )سببهای اصالح و تیوور رفتار و روانشووه

 شناسی سالما(درمامی و روانهای روانو مظری 
 كارشناس وهداشا روامی و اعتواد 3369

 وررسی اسناد و مدارکكارشناس  3372
مویسی و ارتباطات سازمامی و مجموع  دروس )مبامی سازمان و مدیریا و مدیریا اسناد و گوارش

 روش تحاوق(

 كارشناس آمار موضوعی 3373
های های آماری و اطتمال و كارورد آن و رگرسوون و روشمجموع  دروس )مفاهوم و روش

 گوری(مموم 

 مأمور طراسا 3380
ای و فرهنگ سازمامی و مبامی سازمان و دروس )طاوق اساسی و اداری و اخالق طرف مجموع  

 مدیریا و مبامی طفاظا(

 دامدامپوشک 2439
فک و صورت و رادیونوژی دهان،  فک و صورت و جراطی دهان، های دهان،مجموع  دروس )ووماری

 دمدامپوش ی كودكان(فک و صورت و سالما دهان و دمدامپوش ی اجتماعی و رریو و 

 روشک عمومی 2504

های داخلی، عفومی، روامپوش ی و جراطی عمومی و زمان و زایمان و مجموع  دروس )ووماری

ور و های واگهای كودكان و آمار طواتی و اصول ارودموونوژی و ارودموونوژی و كنترل ووماریووماری

 غورواگور(

 كارشناس اختصاد سالما 2533
)اختصاد خرد و كالن و آمار طواتی و ارودموونوژی و اختصاد سالما و اصول خدمات مجموع  دروس 

 وهداشتی و سازمان و مدیریا خدمات وهداشتی درمامی در ایران(

2544 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ویژه روشک(

راه  مجموع  دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از

های داخلی و ورخورد وا های ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسورید و اورژامس

عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و 

 های مورد نووم(رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاه

 ها(شناسی و فارماسووتو س و فارماكوگنوزی و دارودرمامی ووماریمجموع  دروس )داروشناسی و سم داروساز 3035

 مجموع  دروس )اخالق روش ی متخصص جراطی عمومی 2553

Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2015 
Maingot / 2012 
Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2012 
Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2011) 

 روشک متخصص جراطی عمومی 3015
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 مجموع  دروس )اخالق روش ی متخصص زمان و زایمان 2554

Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2014  
Telinde's (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams and Wilkins/  
         2015                
Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility (Sperrof)/ Williams  
         & Wilkins/  2011                                                                     
Berek & Novak's Gynecology/ 15th edition/ Williams and Wilkins/ 
2012)                 

 روشک متخصص زمان و زایمان  3022

 مجموع  دروس )اخالق روش ی متخصص ووهوشی 2555
Anesthesia/ R.D Miller/ 8th / Churchill Livingstone/ 2015   
Anesthesia and Co-existing Disease/ Robert K. Stoelting et al/ 2012  
Text book of Critical Care/ Fink/ 2011)        

 روشک متخصص ووهوشی 3012

 متخصص داخلی 2556
 مجموع  دروس )اخالق روش ی

Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene/ Mc  
       Graw Hill/ 2015)                                                       

 روشک متخصص داخلی 3018

3388 
های روشک متخصص ووماری

 داخلی

 مجموع  دروس )اخالق روش ی متخصص اطفال 2558
Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B.  
      Saunders / 2016 
Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of  
      Pediatrics/ آخرین چاپ                        

1394های اطفال یافت  ماخوشیهای ادغاممراخبا  
(Mana Notbook)  

 1393یافت  كودک سانم های ادغامراهنمای جامع مراخبا
 1394كلوری،  دفترچ  راهنمای واكسوناسوون

های طواتی و اطوای رولرفت  كودكان و تأنوف وزارت وهداشا، درمان و آموزش درسنام  مراخبا
 1394روش ی و اداره سالما كودكان و سال 

 و امجمن روش ان موزادان ایران وا هم اری  Textbook (NRP)درسنام  اطوا موزاد و 
 (1393اداره سالما موزادان و سال  

 تخصص اطفالروشک م 3007

 متخصص خلب 2563
 مجموع  دروس )اخالق روش ی

Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 10 th Edition / 2014) 3383 
های خلب روشک متخصص ووماری

 و عروق

 مجموع  دروس )اخالق روش ی متخصص جراطی میو و اعصاب 2565
Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. Saunders /  
      2011 
Merritt’s Textbook of Neurology / 12 th Edition / Rowland LP. /  
     Williams & Wilkins / 2010 
Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. Saunders 2011 
Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011) 

3387 
روشک متخصص جراطی میو و 

 اعصاب

 متخصص ارتوردی 3006

 مجموع  دروس )اخالق روش ی
 های جراطی و ستون فارات:ارتوردی وانیون و ت نوک

Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ Mosby/ 2013 
 ارتوردی اطفال:

Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/  J.A. Herring/ Sunders/ 2015 

 های اطفال و وانیون:ش ستگی
Rockwood & Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015 
Rockwood & Green Fractures in children/ J. Beaty,  
          J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015 

2آكادمی آمری ا  8 
Ortho's & Prosthosis/ AAOS 

Gray's Anatomy/ آخرین چاپ 
 ها و ستون فارات(مباطث مرووط و  امدام
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فوق  –روشک متخصص اطفال  3008
 تخصص موزادان

 مجموع  دروس )اخالق روش ی
Fanar off 2014 neonatal perinatal medicine 
gomella 2013 neonatology  
cloherty manual of neonatology 2013 
Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B.  
      Saunders / 2016 /      فاط وخش موزادان  
Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of  
      Pediatrics آخرین چاپ 

 1394كلوری،  دفترچ  راهنمای واكسوناسوون
 و امجمن روش ان موزادان ایران وا  Textbook (NRP)درسنام  اطوای موزاد و 

 (1393هم اری اداره سالما موزادان و سال         

 روشک متخصص راتونوژی 3014

 مجموع  دروس )اخالق روش ی
Pathologic Basis of Disease / Robbins & Cotran / Elsevier  
    Saunders/2015   

Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai & Ackerman / Mosby/ 10th  
        edition / 2011 

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods/  
        Richard Mcpherson Matthew. Pincus / Elsevier Saunders  / 22th  
        edition / 2011) 

های آكادمی چلم روش ی آمری ا كتاب 13تا  1مجموع  دروس )اخالق روش ی و تمام فصول جلد  روشک متخصص چلم 3017
 روش ی روشک متخصص چلم 3386 (2014و  2015سال امتلار 

 روشک متخصص رادیونوژی 3020

 مجموع  دروس )اخالق روش ی
Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 2012         
Diagnostic ultrasound/ “A Logical Approach”  J.P Mc Gahan &  
      Barry / B. Goldberg/2008 
Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2009                     
Musculos keletal Imaging, The Requisites / Manaster, May and      
      Disler / 2013 
Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley and Petersen /  
      2013 
Physics of Radiology / Christensen / 1990)     

 روش یروشک متخصص روان 3021

 مجموع  دروس )اخالق روش ی
Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock & Sadock /  
       Williams & Wilkins / 9 th edition / 2009 
Synopsis of Psychiatry / 2015 
Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, Femi  
       Oyebode, 2015 (Sims’ Symptoms in the Mind) 

 مصوب مجمع عمومی « 1394ای روامپوش ی در ایران، ویراسا اول و منلور اخالق طرف »
 واشد.امجمن علمی روامپوش ان ایران ك  در سایا امجمن در دسترس می        
 از كتاب خامون روامپوش ی، تأنوف دكتر سودمهدی صاوری، چاپ            5و  4، 3، 2، 1فصول 
 ت سازمان روش ی خامومی كلور(، از امتلارا1394      

 مجموع  دروس )اخالق روش ی روشک متخصص عفومی 3023
Mandell’s Principles and Practice of Infectious  
        Diseases / Churchill livingstone / 2015) 3382 های روشک متخصص ووماری

 عفومی و گرمسوری

 روشک متخصص طب اورژامس 3356
و  اطالع داوطلبان  04/09/1396ای در روز شنب  مورخ آزمون این رشت  شیلی طی اطالعو مواد 

 خواهد رسود.

روشک متخصص جراطی مجاری  3365
 ادراری و تناسلی )اورونوژی(

و  اطالع داوطلبان  04/09/1396ای در روز شنب  مورخ مواد آزمون این رشت  شیلی طی اطالعو 
 خواهد رسود.

 گوش و طلق و وونی متخصص 3374
و  اطالع داوطلبان  04/09/1396ای در روز شنب  مورخ مواد آزمون این رشت  شیلی طی اطالعو 

روشک متخصص گوش، طلق و  3391 خواهد رسود.
 وونی

 متخصص توامبخلی 3376
و  اطالع داوطلبان  04/09/1396ای در روز شنب  مورخ مواد آزمون این رشت  شیلی طی اطالعو 

 خواهد رسود.

های میو روشک متخصص ووماری 3384
 و اعصاب

 مجموع  دروس )اخالق روش ی
Adam’s and victor’s Principles of neurology / 10 th edition / 2014 
Merritt’s Neurology / 12 th edition / 2010 
Barr’s the Human nervous system. / 9 th edition / 2013) 

های متخصص ووماریروشک  3385
و  اطالع داوطلبان  04/09/1396ای در روز شنب  مورخ مواد آزمون این رشت  شیلی طی اطالعو  روسا

 خواهد رسود.
 روشک متخصص روسا 3389

 ایروشک متخصص روش ی هست  3390
داوطلبان و  اطالع  04/09/1396ای در روز شنب  مورخ مواد آزمون این رشت  شیلی طی اطالعو 

 خواهد رسود.
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 كد و نام استان نام و كد شهرستان

شهر)  س و) 1001آذر ستان 1006(، اهر)1005(، ا (،  1025(، خداآفرین)1016)(، چاراویماق1014(، جلفا)1012(، تبریو)1010)(، وناب1009آواد)(، و
(،  1038(، ورزخان)1036)(، موام 1032(، مل ان)1029(، مرمد)1028(، مراغ )1026(، كلوبر)1023شووور)عجب(، 1021(، شووبسووتر)1017)سووراب
 (.1041( و هلترود)1040)هریس

 شرقيآذربايجان

(،  1123خوی)(، 1119(، چایپاره)1117(، چاندران)1115(، ت اب)1113(، روراملهر) 1111(، رلدشا) 1109(، ووكان)1106)(، اشنوی  1104)ارومو 
 غربيآذربايجان (.1140)( و ماده1138)(، موامدوآب1135(، مهاواد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129دژ)(، شاهون1127)(، سلماس1124)سردشا

(،  1219شوووهر)(، ملوووگون1215)(، گرمی1213(، كوثر)1201(، سووورعون)1211)(، خلخال1208آواد)(، رارس1205سووووار)(، وول 1202)اردوول
 اردبيل (.1225( و مور)1222)ممون

(،  1316(، چادگان)  1314)وكرونتوران (،1325)ویون موامدشوووا   (، و1312)(، ورخوار1310(، اصوووفهان) 1304(، اردسوووتان) 1302)ووودگل  آران
(،  1324(، شووهرضووا)1322شووهروموم )(، شوواهون1320)(، سوومورم1321(، دهاخان)1340(، خورووواوامک)1318(، خوامسووار)1317شووهر)خمونی
یدن)  یدوملوووهر) 1326فر جان 1327(، فر كاشوووان  1329)(، فالور گان)  1332)(،  پای جان 1334(، گل ك )  1336)(، نن بار مائون) 1338(، م  ،)1341  ،)

 (.1345( و م نو)1342آواد)مجف

 اصفهان

 الـبرز (.4010( و مظرآواد)4008كرج) (،4012)فردیس(، 4005(، طاناان)4003(، ساوجبالغ)4007اشتهارد)
سوروان) 1412)(، دهلران1410شهر) (، دره1415)چرداول (،1408)ودره(، 1407(، ایوان)1405)(، ایالم1403آودامان) لاهی) 1414(،  (  1419(، مل 
 ايالم (.1418)و مهران

شهر)  ستان 1502وو ستان   1506(، جم)1504)(، تنگ شت شتی) 1511)(، د سلوی  (، 1518(، دیلم)1516(، دیر)1514(، د ( و  1520)كنگان (،1519)ع
 بوشهر (.1522)گناوه

(،  1612كریم)(، رواط1609(، دماومد)1607(، تهران)1633رولوووا) (،1616)دیسرر(، 1604(، راكدشووا)1610(، وهارسووتان)1602اسووالملووهر) 
 تهران (.1636)( و ورامون1625مالرد) (،1635)خرچک(، 1623(، خدس)1627(، فوروزكوه)1624(، شهریار)1620)(، شمورامات1615)ری

 بختياري و چهارمحال (.1717)( و نردگان1713(، كوار)1712(، كوهرمگ)1710)(، فارسان1709شهركرد) (،1707)سامان (،1706)ن(، و1705)(، وروجن1701)اردل

(،  1825(، طبس )1808(، سوووروولووو ) 1807(، سووورایان) 1813(، زیركوه)1805(، درموان) 1801(، خوسوووف)1802(، وورجند) 1810ولوووروی ) 
 جنوبي خراسان (.1818)( و مهبندان1815(، خائنات)1811)فردوس

تایباد)  1906(، وونانود) 1905(، وردسووو ن)1901(، وجسوووتان) 1908واخرز)  (،  1923(، جیتای) 1922)طودری   (، تروا 1916جام) (، تروا 1909(، 
شاب) 1934)(، خواف1930آواد)(، خلول1928(، چناران)1926جوین) شتخوار) 1937(، درگو)1942(، داورزن)1941(، خو (،  1920(، زاوه)1940(، ر

سرخس) 1945سبووار)  شمر) 1951(، خوچان)1912(، فوروزه)1949(، فریمان)1947(،  لهد) 1957(، گناواد)1955(، كالت)1953(، كا (،  1960(، م
 (.1965( و مولاوور)1962والت)م 

 رضوي خراسان

 شمالي خراسان (.2016وسملاان)( و مام 2017(، گرم )2013(، فاروج)2011)شوروان (،2003)رازوجرگالن(، 2008(، جاجرم)2005وجنورد)(، 2002اسفراین)

(،  2110(، واوی) 2117ملک) (، واغ 2115(، ایذه) 2112(، اهواز)2109(، امدیملوووک) 2107(، امدی ا)  2104(، امودی )  2121(، آغاجاری)  2102آوادان) 
(،  2134(، رامهرمو)2132(، راملور) 2131آزادگان)(، دشا 2129(، دزفول)2125خرملهر)  (،2111)طمودی (، 2124(، وهبهان)2120وندرماهلهر) 
(،  2148(، هفتگل)2146)(، مسوووجدسووولومان2144(، النی)2142گتومد)(، 2166كارون)(، 2140(، شووووشوووتر)2138)(، شووووش2135شوووادگان)
 (.2151( و هویوه)2150هندیجان)

 خوزستان

 زنجان (.2216)ملان( و ماه2214طارم)(، 2201سل امو )(، 2212)(، زمجان2209(، خرمدره)2208)(، خداونده2204(، ایجرود)2202اوهر)

 سمنان (.2308( و موامی)2313(، مهدی شهر)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304سمنان) (،2303)سرخ (، 2302)(، دامیان2309آرادان)

(،  2429(، سوورواز)2425(، سووراوان)2422(، زهک)2418)(، زاهدان2414)(، زاول2411(، دنگان)2408)(، خاش2406وهار)ه(، چا2403ایراملووهر)
(،  2446)، مومروز(2440شووهر)(، موک2419)مورجاوه(، 2416(، مهرسووتان)2433(، كنارک)2438)خصوورخند(، 2437)فنوج(، 2430سوووب سوووران)

 (.2435هورمند) و (2448)هامون
 بلوچستان و سيستان

(،  2516وود)(، خرم2581(، خرام )2515(، جهرم)2510(، راسارگاد) 2509(، ووامات)2507(، اخلود)2504(، استهبان) 2502)(، ارسنجان 2501آواده)
(،  2541(، فسا)2538(، فراشبند)2536(، شوراز)2531(، سروستان)2528)(، سپودان2526دشا)(، زرین2524(، رستم)2522)(، داراب2519خنج)

واد)  كارزین) 2543فوروزآ كازرون) 2546(، خورو تان)  2557(، گراش)2535(، كوار)2551(،  (،  2565(، مرودشووووا)2561(، المرد)2558(، الرسووو
 (.2576ریو)( و می2571(، مهر)2568)ممسنی

 فارس

 قزوين (.2619)( و خووین2614)(، تاكستان2610زهرا) (، ووئون2604(، انبرز)2606(، آوج)2602آووک)

 قم (.2704)خم

( و  2823(، كامواران)2822)(، خروه2819)(، سوونندج2817(، سوواو)2814(، سووروآواد)2812)(، دیوامدره2809(، دهگالن)2807(، ووجار)2802وام )
 كردستان (.2827)مریوان

و )  مار) 2901ارزوئ فا   2915(، ا وا فا) 2908(، وم)2905(، وردسوووور)2903)(،  جان)  2914(، راور)2902(، راور)2912(، جور (،  2918(، رفسووون
وارجنوب)  گان) 2921رود مد) 2923(، ری جان 2924(، زر وک)   2927)(، سوووور وا واد) 2929(، شوووهر یاب)  2932(، عنبرآ فار (،  2907(، فهرج)2943(، 

 (.2909( و مرماشور)2946(، منوجان)2944)(، كهنوج2942(، كوهبنان)2940)(، كرمان2934گنج)خلع 
 كرمان

سالم  سر) 3011(، داالهو)3009(، جوامرود)3007(، ثالث واواجامی)3004)(، راوه3002)آوادغربا سررل 3013(، روام سنار) 3014ذهاب) (،   ،)3016  ،)
 كرمانشاه (.3029)( و هرسون3027)(، گوالمیرب3025(، كنگاور)3024(، كرماملاه)3020)(، خصرشورین3018صحن )

 بويراحمد و كهگيلويه (.3113)ننده و (3116)گچساران ،(3114)(، كهگولوی 3108(، دما)3110(، چرام)3105(، وهمئی)3103(، وویراطمد)3115واشا)

موووان) 3208)(، تركمن   3205(، ونوودرگو)  3203خال) (، آق3202آزادشوووهر)  (،  3215)(، كالنوو  3213(، كردكوی)  3212آووواد)(، علی  3210(، را
 گلستان (.3223)( و مونودشا3221(، مراوه تپ )3219)(، گنبدكاووس3207(، گمولان)3217)گرگان(، 3222گانو ش)

(،  3323(، رودسوور)3319(، رودوار)3315(، رضووواملووهر)3313(، رشووا)3307(، وندرامونی)3306(، املش)3304)اشوورفو (، آسووتام 3302آسووتارا)
 گيالن (.3343)( و ماسال3341(، ننگرود)3338)(، الهوجان3336)(، فومن3334)طوانش(، 3329سرا)(، صومع 3327)(، شفا3325سواه ل)

،  (3424)روملوو ان(، 3418(، دوره)3417(، دورود)3415)(، دنفان3413آواد)(، خرم3408(، رلدختر)3407(، وروجرد)3405(، انوگودرز)3402ازما)
 لرستان (.3427( و كوهدشا)3422)سلسل 

(،  3527(، سوواری)3523(، رامسوور)3522)(، چانوس3520(، جویبار)3517(، تن اون)3513(، وهلووهر)3512(، واولسوور)3509واول)(، 3503آمل)
(،  3521)كالردشووا(، 3534شووهر)(، خائم3532(، فریدوم نار)3516آواد)(، عباس3533)ومرغ(، سوو3529)شوومانی (، سوووادكوه3530)سوووادكوه

 (.3545( و موشهر)3543(، مور)3539(، م اء)3528موامدورود)(، 3538(، محمودآواد)3536گلوگاه)
 مازندران

(،  3617(، شووازمد)3613(، سوواوه)3612(، زرمدی )3610(، دنوجان)3609(، خنداب)3607)(، خمون3605)(، تفرش3603(، آشووتوان)3602)اراک
 مركزي (.3620( و محالت)3618(، كموجان)3604فراهان)

سی)  ستک) 3702اوومو لاگرد) 3705(، و سوان) 3712(، وندرننگ )3709(، وندرعباس)3715(، و سک 3714(، رار (،  3720آواد)(، طاجی3717)(، جا
 هرمزگان (.3734( و موناب)3730)(، خلم3728(، سوریک)3726)(، رودان3722خمور)

واد)   هار) 3801اسوووودآ كان)  3804(، و فامنون) 3809)(، رزن3806(، تویسووور نگ 3822(،  مد)   3816(، مالیر)3812)(، كبودرآه هاو ( و  3820(، م
 همدان (.3823)همدان

كان) 3902اوركوه) وافق) 3913)اشووو ذر  (، 3905(، ارد واد)   3907(،  ها فا 3906(، و خاتم) 3908)(، ت بد) 3917(، مهریو)3910(،  ( و  3918(، مو
 يزد (.3920یود)

 خارج از كشور مام درج ممایند.را در وند مرووط در تااضامام  ثبا 9999واشد، كد میداوطلبامی ك  محل توند، صدور شناسنام  و یا اخاما آمان خارج از كلور 
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 اسدآباددانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در  یمبن سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضردامل ده ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی  آزمونخبل از اسدآواد(  -)وهوار 10001دامل ده و  غور از كد شیل محل یثارگران در كلو  شیل محل های این درصد ا 25سهمو  خامومی  -2
 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. دامل دهاین  آزمونونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد جنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغل كد شغل محل

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر اسدآواد-همدان وهوار 10001

 توضوحات:
 توامد و  سهمو  ونواد تعلق گورد.مفر می 2مفر وهوار تعداد  5 از تعداد

 10001 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهواری)دیپلم(30485

 3 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان روشک عمومی 10002

 10002 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان روشک متخصص داخلی 10003

 10003 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص داخلی)دكترای تخصصی(30454

 1 زن آزاد اسدآواد-همدان طساودار 10004

 توضوحات:
 رذیرفت  شده رشت  شیلی مذكور جها تصدی رسا سازمامی كارشناس امور مانی و ارگوری خواهد شد.-

 10004 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا وازرگامی)فوق نوسامس(31034-:طساوداری)فوق نوسامس(30408

 1 مرد آزاد اسدآواد-همدان كاردان فوریا های روش ی 10005

 10005 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 4 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس اتاق عمل 10006

 10006 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10007

 10007 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 31651

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس امور اجرایی وومارستان 10008

 شرایط اختصاصی:
درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی مجاز و  دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی 

 امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 10008 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)نوسامس31047

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس امور اجرایی وومارستان 10009

 شرایط اختصاصی:
  مامی مجاز ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی ودر

 امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند

 10009 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)فوق نوسامس(31047
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 تعداد جنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس ورمام  و وودج  10010

 10010 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس وونایی سنجی 10011

 10011 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وونایی سنجی)نوسامس(30203

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10012

 10012 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 روش ی)نوسامس(:مدارک 31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 2 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس ررتوشناسی 10013

 10013 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس تجهووات روش ی 10014

 10014 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس تیذی  10015

 شرایط اختصاصی:

 . واشدمیمدارک تحصولی كارشناسی ارشد و  شرط دارا وودن كارشناسی تیذی  خاول خبول 

 10015 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(، :علوم تیذی )نوسامس30762-فوق نوسامس(، :علوم وهداشتی در تیذی )نوسامس30751-فوق نوسامس(، :تیذی )نوسامس30300

10016 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان

 10016 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویوتراری)نوسامس(30955

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس طاوخی 10017

 شرایط اختصاصی:

فوق  رشت  شیلیدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد دررشت  های تحصولی مندرج دراگهی منوط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی طاوق مجاز و  امتخاب 

 انذكر می واشند.

 10017 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :طاوق عمومی)فوق نوسامس(31686-:طاوق خصوصی)فوق نوسامس(30431-:طاوق جوا و جرم شناسی)فوق نوسامس(30429-:طاوق)فوق نوسامس(30417

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس شب   10018

 10018 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)نوسامس(31887-:مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)نوسامس(31347

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس شنوایی سنجی 10019

 10019 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :شنوایی شناسی)نوسامس(30656

 3 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان كارشناس هوشبری 10020

 10020 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204
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 تعداد جنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان مددكار وهداشتی و درمامی 10021

 شرایط اختصاصی:

 . واشدمیمدرک تحصولی كارشناسی ارشد منوط و  دارا وودن كارشناسی در رشت  مددكاری یا علوم اجتماعی وا گرایش خدمات اجتماعی _

 10021 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:علوم اجتماعی گرایش مدد كاری 32244-اجتماعی)نوسامس(:علوم اجتماعی گرایش خدمات 31636-فوق نوسامس(، :مددكاری اجتماعی)نوسامس31013

 اجتماعی)نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان مهندس ورق 10022

 10022 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی ورق)نوسامس(31164

 1 مرد / زن آزاد اسدآواد-همدان مهندس تاسوسات 10023

 10023 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی

 :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)نوسامس(32078-:مهندسی تاسوسات)نوسامس(31974-:مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)نوسامس(31326

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد پذیرشجنس  نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10024
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( مو لهر
 31 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 .واشدمیدرصد ایثارگران محترم  25مفر اونویا رذیرش وا ملمونون  3در این شیل محل تا ساف 

 10024 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-:ررستاری)نوسامس(30218
ررستاری :32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854

 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-توامبخلی)فوق نوسامس(

 كاردان فوریا های روش ی 10025
رایگاه -گنبد علوی -دنگان -سوستان و ولوچستان

 115اورژامس 
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 .واشدمیدرصد ایثارگران محترم  25در این شیل محل اونویا رذیرش یک ظرفوا وا ملمونون 

 10025 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 كارشناس اتاق عمل 10026
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( مو لهر
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 .واشدمیدرصد ایثارگران محترم  25در این شیل محل اونویا رذیرش یک ظرفوا وا ملمونون 

 10026 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10027
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 .واشدمیدرصد ایثارگران محترم  25اونویا رذیرش یک ظرفوا وا ملمونون محل در این شیل 

 10027 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(، هی)نوسامسآزمایلگا:علوم 30721
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 ماما 10028
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 12 زن آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:
 .واشدمیدرصد ایثارگران محترم  25مفر اونویا رذیرش وا ملمونون 2تا ساف  محل در این شیل

 10028 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(، :مامایی)نوسامس30987

 ررستار 10029
وومارستان والیا -سرواز-ولوچستانسوستان و 

 سرواز
 10 مرد / زن آزاد

 10029 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:ررستاری)نوسامس(30218
:ررستاری 32862-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-كودكان)فوق نوسامس(:ررستاری 32854

 سانمندی)فوق نوسامس(

 طساودار 10030
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( مو لهر
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 یاوی واشد.ارارشد در رشت  های مدیریا دونتی و مدیریا وازرگامی صرفا در گرایش های مدیریا سواستگذاری ،مدیریا مانی ،مدیریا وازكارشناسی 

 10030 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:طساوداری و امور 30409-فوق نوسامس(، :طساوداری)نوسامس30408-نوسامس(فوق ، :امور مانی و مانواتی)نوسامس30116-فوق نوسامس(، :اختصاد)نوسامس30063

:مدیریا 31034-فوق نوسامس(، :علوم اختصادی گرایش اختصاد مظری)نوسامس30745-فوق نوسامس(، :طساورسی)نوسامس30410-فوق نوسامس(، مانی)نوسامس
 فوق نوسامس(، :مدیریا مانی)نوسامس31074-سامس(فوق نو، :مدیریا دونتی)نوسامس31051-فوق نوسامس(، وازرگامی)نوسامس

 كاردان اتاق عمل 10031
وومارستان والیا -سرواز-سوستان و ولوچستان

 سرواز
 1 مرد / زن آزاد

 كاردان اتاق عمل 10032
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 1 مرد / زن آزاد

 10031،10032 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 كاردان وهداشا خامواده 10033
و مرك-كهوری -ایراملهر -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

 كاردان وهداشا خامواده 10034
ع مركو جام-واتک -سرواز -سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی
 1 زن آزاد

 كاردان وهداشا خامواده 10035
و مرك-تلنگ -خصرخند -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

 كاردان وهداشا خامواده 10036
مركو -كوچونک -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

 10033،10034،10035،10036 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مامایی)فوق دیپلم(30987-:وهداشا خامواده)فوق دیپلم(30174

 كاردان ررتوشناسی 10037
 وومارستان -ایراملهر-سوستان و ولوچستان

 ایراملهر خاتم االمبواء )ص(
 1 مرد / زن آزاد

 10037 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دیپلم(رادیونوژِی()فوق ):ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 10038
مع مركو جا-گنبد -دنگان -سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی
 1 مرد آزاد

 كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 10039
مركو جامع سالما -سرواز-سوستان و ولوچستان

 روستایی كوور سرواز
 1 مرد آزاد

 مبارزه وا ووماری هاكاردان رولگوری و  10040
مركو جامع -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی چامف مو لهر
 1 مرد آزاد
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 تعداد پذیرشجنس  نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 10041
امع مركو ج-ونا -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی
 1 مرد آزاد

 10038،10039،10040،10041 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)فوق دیپلم(32328

 كاردان فوریا های روش ی 10042
-جلگ  چاه هاشم -دنگان -سوستان و ولوچستان

 115رایگاه اورژامس 
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10043
گاه رای-رولون -سرواز -سوستان و ولوچستان

 115 اورژامس
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10044
رایگاه -كاف  ولوچی -سرواز -سوستان و ولوچستان

 115اورژامس 
 1 مرد آزاد

 2 مرد آزاد ازوومارستان والیا سرو-سرواز-سوستان و ولوچستان كاردان فوریا های روش ی 10045

 كاردان فوریا های روش ی 10046
 115رایگاه اورژامس -فنوج-ولوچستانسوستان و 

 كتوچ فنوج
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10047
گاه رای-تلنگ -خصرخند -سوستان و ولوچستان

 تلنگ خصرخند 115اورژامس 
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد خصرخند 115مركو اورژامس -خصرخند-سوستان و ولوچستان كاردان فوریا های روش ی 10048

 كاردان فوریا های روش ی 10049
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( مو لهر
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10050
اه رایگ-ونا -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 115اورژامس 
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10051
- اسپ دوراهی  -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 115رایگاه اورژامس 
 1 مرد آزاد

 10042،10043،10044،10045،10046،10047،10048،10049،10050،10051 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 كاردان هوشبری 10052
وومارستان -موک شهر-ولوچستانسوستان و 

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 1 مرد / زن آزاد

 10052 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443

 1 مرد / زن آزاد ازوومارستان والیا سرو-سرواز-سوستان و ولوچستان كارشناس اتاق عمل 10053

 10053 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

10054 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

 مركو ارتباطات و-ایراملهر-سوستان و ولوچستان
 هماهنگی عملوات و فوریتهای روش ی ایراملهر

 1 زن آزاد

 10054 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ررستاری مراخبا های ویژه)فوق 32856-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:ررستاری)نوسامس(30218
-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862

 1 مرد / زن آزاد ازوومارستان والیا سرو-سرواز-سوستان و ولوچستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10055

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10056
مركو جامع سالما -فنوج-سوستان و ولوچستان

 روستایی فنوج
 1 مرد / زن آزاد

 تلخوص طبی هآزمایلگاكارشناس  10057
مركو جامع -خصرخند-سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی خصرخند
 1 مرد / زن آزاد

 10055،10056،10057 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(، هی)نوسامسآزمایلگا:علوم 30721
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 تعداد پذیرشجنس  نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد  دهداملستاد مركوی -ایراملهر-سوستان و ولوچستان مار موضوعیآكارشناس  10058

 10058 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :امار زیستی)فوق نوسامس(30023-فوق نوسامس(نوسامس، :امار ریاضی)30022-فوق نوسامس(، :امار اختصادی اجتماعی)نوسامس30019-:امار)نوسامس(30018

 1 مرد / زن آزاد هستاد مركوی دامل د-ایراملهر-ولوچستانسوستان و  كارشناس امور اداری 10059

 10059 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع 31495-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:مدیریا استراتژیک)فوق نوسامس(31023

:مدیریا دونتی گرایش 31912-:مدیریا )دونتی، مانی، وازرگامی()نوسامس(31681-:مدیریا گرایش مدیریا سوستم ها)فوق نوسامس(31496-نوسامس(امسامی)فوق 
-سامس(:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعات مدیریا)فوق نو32083-:مدیریا وازرگامی گرایش مانی)فوق نوسامس(31927-مدیریا مانی دونتی)فوق نوسامس(

 :مدیریا گرایش سواستگذاری وخش عمومی)فوق نوسامس(32647-:علوم اختصادی)نوسامس(32570

 كارشناس وهداشا محوط 10060
 مركو-آوادان -ایراملهر -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
وهداشا ،مدیریا سالما ایمنی و محوط زیسا ،مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و وهداشا ررتوها ملروط و   آموزشهای دارمدگان مدرک كارشناسی ارشد گرایش

 .واشدمیدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی وهداشا محوط 

 كارشناس وهداشا محوط 10061
و مرك-وادآخور -ایراملهر -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 اختصاصی: شرایط
وهداشا، مدیریا سالما ایمنی و محوط زیسا، مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و وهداشا ررتوها ملروط و  دارا وودن مدرک  آموزشهای گرایشكارشناسی ارشد 

 .واشدمیتحصولی كارشناسی وهداشا محوط 

 كارشناس وهداشا محوط 10062
و مرك-ج وگور -سرواز -سوستان و ولوچستان

 سالما روستاییجامع 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و وهداشا ررتوها ملروط و  دارا وودن مدرک ، مدیریا سالما ایمنی و محوط زیسا، وهداشا آموزشهای گرایشكارشناسی ارشد 

 .واشدمیتحصولی كارشناسی وهداشا محوط 

 كارشناس وهداشا محوط 10063
مركو جامع سالما -سرواز-ولوچستان سوستان و

 روستایی كالت سرواز
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
وهداشا، مدیریا سالما ایمنی و محوط زیسا، مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و وهداشا ررتوها ملروط و   آموزشهای گرایشدارمدگان مدرک كارشناسی ارشد 

 .واشدمیدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی وهداشا محوط 

 كارشناس وهداشا محوط 10064
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و وهداشا ررتوها ملروط و  ، مدیریا سالما ایمنی و محوط زیسا، وهداشا آموزشهای گرایشدارمدگان مدرک كارشناسی ارشد 

 واشدمیدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی وهداشا محوط 

 كارشناس وهداشا محوط 10065
و مرك-طموری -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
وهداشا، مدیریا سالما ایمنی و محوط زیسا، مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و وهداشا ررتوها ملروط و  دارا وودن مدرک  آموزشهای گرایشكارشناسی ارشد 

 .واشدمیتحصولی كارشناسی وهداشا محوط 

 وهداشا محوطكارشناس  10066
و مرك-ملوران -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
وهداشا، مدیریا سالما ایمنی و محوط زیسا، مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و وهداشا ررتوها ملروط و  دارا وودن مدرک  آموزشهای گرایشكارشناسی ارشد 

 .واشدمیتحصولی كارشناسی وهداشا محوط 

 10060،10061،10062،10063،10064،10065،10066 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا سالما 31056-:مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)فوق نوسامس(31047-:وهداشا ررتوها)فوق نوسامس(30172-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175-ایمنی و محوط زیسا)فوق نوسامس(
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 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10067
وومارستان ایران -ایراملهر-ولوچستانسوستان و 

 ایراملهر
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد ازوومارستان والیا سرو-سرواز-سوستان و ولوچستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10068

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10069
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 2 مرد / زن آزاد

 10067،10068،10069 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 كارشناس ررتوشناسی 10070
اتم خوومارستان -ایراملهر-سوستان و ولوچستان

 ایراملهر االمبواء )ص(
 1 مرد / زن آزاد

 ررتوشناسی كارشناس 10071
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 1 مرد / زن آزاد

 10070،10071 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

10072 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

اتم خوومارستان -ایراملهر-سوستان و ولوچستان
 ایراملهر االمبواء )ص(

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 .واشدیموتراری دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد یا دكتری در رشت  ارگومومی یا فوویونوژی ورزشی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی فووی

10073 
توامبخلی فووی ی كارشناس 

 )فوویوتراری(

وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان
 محمدرسول اهلل )ص( مو لهر

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 ..واشدیموتراری دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد یا دكتری در رشت  ارگومومی یا فوویونوژی ورزشی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی فووی

 10072،10073 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31039-دكتری(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)فوق 30956-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :فوویوتراری)30955-دكتری(نوسامس، :ارگومومی)فوق 30059

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، توامبخلی)

 شناسیكارشناس شنوایی  10074
ان وومارستان ایر-ایراملهر-سوستان و ولوچستان

 ایراملهر
 1 مرد / زن آزاد

 10074 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :شنوایی شناسی)30656

 1 مرد آزاد دنگان 115مركو اورژامس -دنگان-سوستان و ولوچستان كارشناس فوریا های روش ی 10075

 1 مرد آزاد فنوج 115مركو اورژامس -فنوج-سوستان و ولوچستان كارشناس فوریا های روش ی 10076

 كارشناس فوریا های روش ی 10077
 115مركو اورژامس -خصرخند-سوستان و ولوچستان

 خصرخند
 1 مرد آزاد

 10075،10076،10077 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارشناس هوشبری 10078
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( موک شهر
 3 مرد / زن آزاد

 10078 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 كارگوین 10079
مركو وهداشا -دنگان-سوستان و ولوچستان

 دنگان
 1 مرد / زن آزاد

 10079 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31909-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)31495-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 :مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-تل والت و روش ها)فوق نوسامس(دونتی گرایش 

 ماما 10080
مركو -دامن -ایراملهر -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد
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 تعداد پذیرشجنس  نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ماما 10081
ان وومارستان ایر-ایراملهر-سوستان و ولوچستان

 ایراملهر
 5 زن آزاد

 ماما 10082
مركو جامع سالما -وومان-ولوچستانسوستان و 

 روستایی وومان ایراملهر
 1 زن آزاد

 ماما 10083
-جلگ  چاه هاشم -دنگان -سوستان و ولوچستان

 مركو جامع سالما روستایی
 2 زن آزاد

 ماما 10084
مركو جامع -مند -دنگان -سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی
 1 زن آزاد

 ماما 10085
 مركو جامع-رارود -سرواز -ولوچستانسوستان و 

 سالما روستایی
 1 زن آزاد

 ماما 10086
و مرك-رولون -سرواز -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

 ماما 10087
كو مر-ریوس اواد -سرواز -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

 ماما 10088
و مرك-مس وتان -فنوج -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

 ماما 10089
مركو جامع سالما -فنوج-سوستان و ولوچستان

 روستایی فنوج
 1 زن آزاد

 ماما 10090
و مرك-تلنگ -خصرخند -سوستان و ولوچستان

 جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

 ماما 10091
مركو جامع -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 چامف مو لهرسالما روستایی 
 1 زن آزاد

 ماما 10092
مركو جامع -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی كتوچ فنوج
 1 زن آزاد

 ماما 10093
امع مركو ج-ونا -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 سالما روستایی
 1 زن آزاد

 ماما 10094
-دوراهی اسپ   -مو لهر -سوستان و ولوچستان

 مركو جامع سالما روستایی
 1 زن آزاد

)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 10080،10081،10082،10083،10084،10085،10086،10087،10088،10089،10090،10091،10092،10093،10094 یشماره

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 متصدی امور دفتری 10095
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 مو لهرمحمدرسول اهلل )ص( 
 1 مرد / زن آزاد

 10095 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:مدیریا امور دفتری)نوسامس(31028

 خدمات مانی مسئول 10096
وومارستان -موک شهر-سوستان و ولوچستان

 محمدرسول اهلل )ص( مو لهر
 1 زنمرد /  آزاد

 توضوحات:
 .واشدمیخدمات مانی در رشت  شیلی امباردار  مسئول

 10096 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی)فوق 31051-:مدیریا وازرگامی)فوق دیپلم.نوسامس(31034-:طساورسی)فوق دیپلم.نوسامس(30410-:طساوداری)فوق دیپلم.نوسامس(30408

 :مدیریا مانی)فوق دیپلم.نوسامس(31074-دیپلم.نوسامس(
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 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خلخال هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی:

خدما در محل سال مبنی ور  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این دامل ده، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

زمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب آدرصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این دامل ده، خبل از  25سهمو  خامومی  -2

 نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این دامل ده سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. گردیده اسا.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد مركو وهداشتی درمامی كلور-خلخال-اردوول ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10097

 10097 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد مركو وهداشتی درمامی هلجون-خلخال-اردوول كارشناس ررتوشناسی 10098

 10098 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 زنمرد /  آزاد خلخال-اردوول كارشناس تیذی  10099

 10099 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

 1 مرد آزاد خلخال-اردوول كارشناس طاوخی 10100

 10100 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق)30417

 1 مرد آزاد خلخال-اردوول كارشناس شب   10101

 10101 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)نوسامس(31887

 1 مرد / زن آزاد خلخال-لاردوو كارگوین 10102

 توضوحات:

 واشدمیت علمی أاین شیل محل جها تصدی رسا سازمامی كارگوین امور هو

 10102 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31079-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034

 فوق نوسامس(نوسامس، مناوع امسامی)

 1 مرد / زن آزاد خلخال-اردوول كارگوین 10103

 توضوحات:

 واشدمیو ارزشواوی  آموزشاین شیل محل جها تصدی رسا سازمامی كارگوین 

 10103 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034
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 درماني خميندانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضردامل ده ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزمونگردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد پذیرشجنس  نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد خمون-مركوی طساودار 10104

 توضوحات:

 وواالتر 14داشتن معدل  -

 10104 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 2 مرد / زن آزاد خمون-مركوی كارشناس امور اداری 10105

 توضوحات:

 و واالتر 14داشتن معدل  -

 10105 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034

 1 مرد / زن آزاد خمون-مركوی آموزشیكارشناس امور  10106

 توضوحات:

 و واالتر 14داشتن معدل 

 10106 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ت نونوژی 30332-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:تحاواات 30265-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753

 1 مرد / زن آزاد خمون-مركوی كارشناس تعانی سازمامی سالما 10107

 10107 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، درمامی):مدیریا خدمات وهداشتی و 31047

10108 
كارشناس راه و ساختمان و 

 شهرسازی
 1 مرد آزاد خمون-مركوی

 توضوحات:

 و واالتر 14داشتن معدل 

 10108 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی عمران كلو  گرایش ها)31278

 1 مرد آزاد خمون-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10109

 10109 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 2 مرد / زن آزاد خمون-مركوی كارگوین 10110

 توضوحات:

 و واالتر 14داشتن معدل  -

 10110 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034
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 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراب هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

سال مبنی ور خدما در  10و  سپردن تعهد محضری و  مدت  رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این دامل ده، موظف -1

 محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

مور ایثارگران استان معرفی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این دامل ده، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و ا 25سهمو  خامومی  -2

 گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این دامل ده سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10111
وومارستان امام خمونی )ره( -سراب-آذروایجان شرخی

 سراب
 6 مرد / زن آزاد

 ررستار 10112
وومارستان امام خمونی )ره( -سراب-آذروایجان شرخی

 سراب
 10 مرد / زن آزاد

 10111،10112 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 كاردان فوریا های روش ی 10113
رایگاه اورژامس وون جاده-سراب-آذروایجان شرخی

 ای دوزدوزان سراب
 3 مرد آزاد

 10113 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 كارشناس اتاق عمل 10114
وومارستان امام خمونی )ره( -سراب-آذروایجان شرخی

 سراب
 2 مرد / زن آزاد

 10114 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10115
وومارستان امام خمونی -سراب-آذروایجان شرخی

 )ره( سراب
 1 مرد / زن آزاد

 10115 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، :ضبط امار و مدارک روش ی)32281-فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

 كارشناس ررتوشناسی 10116
وومارستان امام -سراب-آذروایجان شرخی

 خمونی )ره( سراب
 1 زنمرد /  آزاد

 10116 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد مركو وهداشا سراب-سراب-آذروایجان شرخی كارگوین 10117

 10117 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مناوع امسامی)31079-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا دونتی)31051

:مدیریا دونتی 32235-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)31861

 :مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-سامی)فوق نوسامس(گرایش توسع  مناوع ام
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 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سيرجان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 عنوانو وراور ماررات، متااضی ایثارگر در ازمون فوق شركا شیلی در صورت های رشت  كلو  وا توج  و  كسر سهمو  ایثارگران از ازمون استخدامی در -2

 .سهمو  ازاد خواهد شد و داوطلب هوچ گوم  ادعایی مسبا و  سهمو  ایثارگری مخواهد داشا دارمده

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 4 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع(-سورجان-كرمان ررستار 10118

 10118 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 1 مرد آزاد معاوما درمان دامل ده-سورجان-كرمان روشک عمومی 10119

 10119 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 2 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع(-سورجان-كرمان طساودار 10120

 10120 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 كاردان وهداشا دهان 10121
مركو وهداشتی درمامی -ولورد -سورجان -كرمان

 روستایی
 1 زن آزاد

 10121 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كاردامی وهداشا دهان)فوق دیپلم(32834

10122 
كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماری 

 ها

مركو وهداشتی -شریف اواد -سورجان -كرمان

 درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 10122 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)فوق دیپلم(32328-:وهداشا عمومی)فوق دیپلم(30177

 1 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع(-سورجان-كرمان كارشناس اتاق عمل 10123

 10123 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد معاوما توسع  دامل ده-سورجان-كرمان كارشناس امور اداری 10124

 10124 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052

 كارشناس امور داملجویان 10125
داملجویی -آموزشیمعاوما -سورجان-كرمان

 دامل ده
 1 مرد / زن آزاد

 10125 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :ملاوره و راهنمایی)31107-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:علوم ترووتی گرایش ورمام  ریوی 30755-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753

 نوسامس(

 1 مرد آزاد معاوما توسع  دامل ده-سورجان-كرمان كارشناس ورمام  و وودج  10126

 10126 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد آزاد معاوما درمان دامل ده-سورجان-كرمان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10127

 10127 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد آزاد معاوما درمان دامل ده-سورجان-كرمان كارشناس تعانی سازمامی سالما 10128

 10128 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-فوق نوسامس(نوسامس، روش ی) آموزش:30030

 نوسامس(

 1 مرد آزاد طوزه ریاسا دامل ده-سورجان-كرمان كارشناس طاوخی 10129

 10129 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:طاوق 30435-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق خصوصی)30431-:طاوق جوا و جرم شناسی)فوق نوسامس(30429-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق)30417

فوق نوسامس، :طاوق جوا)32423-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق عمومی)31686-جرم شناسی)فوق نوسامس(:طاوق كوفری و 30440-فوق نوسامس(نوسامس، خضایی)

 نوسامس(

10130 
كارشناس راه و ساختمان و 

 شهرسازی
 1 مرد آزاد معاوما توسع  دامل ده-سورجان-كرمان

 10130 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 نوسامس(فوق نوسامس، :معماری)31131

 كتاودار 10131
داملجویی -آموزشیمعاوما -سورجان-كرمان

 دامل ده
 1 مرد / زن آزاد

 10131 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:كتاوداری در شاخ  31468-نوسامس(فوق نوسامس، :كتاوداری)31467-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)30841

 روش ی)نوسامس(

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گراش هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضردامل ده ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزموننذا در صورت شركا ایثارگران در گردیده 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 زن آزاد مركووهداشتی درمامی-وخش ارد -گراش-فارس ررستار 10132

 1 مرد / زن آزاد مركووهداشتی درمامی-وخش ارد -گراش-فارس ررستار 10133

 2 مرد / زن آزاد درمامی امورانمومنون علی )ع( آموزشیمركو -گراش-فارس ررستار 10134

 3 زن آزاد مركو آموزشی درمامی امورانمومنون علی )ع(-گراش-فارس ررستار 10135

 2 مرد آزاد مركو آموزشی درمامی امورانمومنون علی )ع(-گراش-فارس ررستار 10136

 10132،10133،10134،10135،10136 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد / زن آزاد مركووهداشتی درمامی-وخش ارد -گراش-فارس روشک عمومی 10137

 10137 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد آزاد آموزشی درمامی امورانمومنون علی )ع(مركو -گراش-فارس كاردان اتاق عمل 10138

 10138 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد مركووهداشتی درمامی ارد-وخش ارد -گراش-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكاردان  10139

 10139 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد مركووهداشتی درمامی-وخش ارد -گراش-فارس كاردان رذیرش و مدارک روش ی 10140

 10140 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

 1 مرد آزاد آموزشی درمامی امورانمومنون علی )ع(مركو -گراش-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10141

 10141 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 زن آزاد مركو آموزشی درمامی امورانمومنون علی )ع(-گراش-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10142

 10142 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد آزاد درمامی امورانمومنون علی )ع( آموزشیمركو -گراش-فارس كارشناس ررتوشناسی 10143

 1 زن آزاد درمامی امورانمومنون علی )ع( آموزشیمركو -گراش-فارس كارشناس ررتوشناسی 10144

 10143،10144 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5و  سپردن تعهد محضری و  مدت رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این دامل ده، موظف  -

  مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10145
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 دكتر وهلتیشهود 
 11 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 10146
 32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 تختخواوی ارومدكنار
 14 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 10145،10146 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 كاردان اتاق عمل 10147
 32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 تختخواوی ارومدكنار
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 10147 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 كاردان هوشبری 10148
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 كاردان هوشبری 10149
 32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 تختخواوی ارومدكنار
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 10148،10149 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)فوق دیپلم(31443
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10150
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:

ملروط و  داشتن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  مدارک روش ی و فناوری اطالعات سالما، كتاوداری در  دكتریدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد یا 

 شاخ  روش ی

 10150 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122-دكتری(نوسامس، :ارزیاوی فناوری سالما)فوق 30058

:مدیریا خدمات وهداشتی 31047-دكتری(نوسامس، :مدیریا اطالعات سالما)فوق 31025-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدارک روش ی)31012-دكتری(نوسامس، 

 دكتری(نوسامس، :كتاوداری و اطالع رسامی روش ی)فوق 31469-:كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-دكتری(، نوسامسو درمامی)فوق 

 كارشناس هوشبری 10151
 32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 تختخواوی ارومدكنار
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 10151 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 ماما 10152
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 4 زن آزاد/ایثارگر

 10152 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 ررستار 10153
تختخواوی  32وومارستان -آوادان-خوزستان

 ارومدكنار
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 كارشناس كنترل عفوما های وومارستامی

 1 مرد / زن آزاد ان  طاناامییاآوومارستان -آوادان-خوزستان ررستار 10154

 توضوحات:

 كارشناس كنترل عفوما های وومارستامی

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-خرملهر-خوزستان ررستار 10155

 ررستار 10156
وومارستان شهود معرفی -شادگان-خوزستان

 زاده
 3 مرد / زن آزاد

 10153،10154،10155،10156 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 روشک عمومی 10157
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 10158
 32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 تختخواوی ارومدكنار
 1 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 10159

رایگاه مراخبا -جدیده -خرملهر -خوزستان

مرز زمونی شلمچ  و مركو وهداشتی درمامی 

 روستایی

 1 مرد / زن آزاد

 10157،10158،10159 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 عمومی)دكتری(:روشک 30227

 1 مرد / زن آزاد امیطانا آیا اهللوومارستان -آوادان-خوزستان روشک متخصص طب اورژامس 10160

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-خرملهر-خوزستان روشک متخصص طب اورژامس 10161

 10160،10161 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 اورژامس)دكترای تخصصی(:طب 32268
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 داروساز 10162
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 10162 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 كاردان اتاق عمل 10163
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 دكتر وهلتیشهود 
 1 مرد / زن آزاد

 10163 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 كاردان وهداشا محوط 10164

رایگاه مراخبا -جدیده -خرملهر -خوزستان
مرزی شلمچ  و مركو وهداشتی درمامی 

 روستایی

 1 مرد / زن آزاد

 10164 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا محوط)فوق دیپلم(30180

 كاردان ررتوشناسی 10165
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 10165 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()فوق دیپلم():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

10166 
و مبارزه وا ووماری كاردان رولگوری 
 ها

مركو وهداشتی -جدیده -خرملهر -خوزستان
 درمامی روستایی

 1 مرد / زن آزاد

 10166 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا عمومی)فوق دیپلم(30177

 كاردان فوریا های روش ی 10167
رایگاه امداد جاده ای -آوادان-خوزستان

 چویبده
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10168
رایگاه اورژامس جاده ای -آوادان-خوزستان

 ارومدكنار
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10169
رایگاه اورژامس جاده ای -آوادان-خوزستان

 منووطی
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10170
رایگاه اورژامس جاده ای -آوادان-خوزستان

 8وانفجر 
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10171
رایگاه اورژامس جاده ای -خرملهر-خوزستان

 س  راهی طسونو 
 3 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10172
رایگاه اورژامس جاده ای -خرملهر-خوزستان

 شلمچ 
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10173
رایگاه اورژامس جاده ای -خرملهر-خوزستان

 كفول 
 5 مرد آزاد

 10167،10168،10169،10170،10171،10172،10173 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

10174 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(
مركو ارتباطات و هماهنگی -آوادان-خوزستان

DISPATCH 
 4 زن آزاد

10175 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(
مركو ارتباطات و هماهنگی -آوادان-خوزستان

DISPATCH 
 1 زن آزاد

 توضوحات:
 مبوالمسآ.كارشناس ارتباطات رادیویی و تجهووات 

 10174،10175 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10176
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 10176 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، :مو روب شناسی روش ی)فوق 31404-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 كارشناس امور اجرایی وومارستان 10177
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس امور اجرایی وومارستان 10178
 32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 تختخواوی ارومدكنار
 1 مرد / زن آزاد

 10177،10178 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 كارشناس وهداشا محوط 10179
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 10179 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا محوط)نوسامس(30180

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10180
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

ملروط و  داشتن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  مدارک روش ی و فناوری اطالعات سالما، كتاوداری در  دكتریدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد یا 

 شاخ  روش ی

 توضوحات:

 وایگان مدارک روش ی

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10181
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

اطالعات سالما، كتاوداری در  فناوریملروط و  داشتن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  مدارک روش ی و  دكتریدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد یا 

 شاخ  روش ی

 10180،10181 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122-دكتری(نوسامس، :ارزیاوی فناوری سالما)فوق 30058

:مدیریا خدمات وهداشتی 31047-دكتری(نوسامس، :مدیریا اطالعات سالما)فوق 31025-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدارک روش ی)31012-دكتری(نوسامس، 

 دكتری(نوسامس، :كتاوداری و اطالع رسامی روش ی)فوق 31469-:كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-دكتری(نوسامس، و درمامی)فوق 

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10182
تختخواوی  32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 ارومدكنار
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

اطالعات سالما، كتاوداری در  فناوریملروط و  داشتن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  مدارک روش ی و  دكتریدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد یا 

 شاخ  روش ی

 10182 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، فوق نوسامس، اطالعات سالما):فناوری 30929-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122-دكتری(نوسامس، :ارزیاوی فناوری سالما)فوق 30058

:مدیریا خدمات وهداشتی و 31047-دكتری(نوسامس، :مدیریا اطالعات سالما)فوق 31025-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدارک روش ی)31012-دكتری(

  ی)فوق نوسامس(:كتاوداری و اطالع رسامی روش31469-:كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-دكتری(نوسامس، درمامی)فوق 
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس ررتوشناسی 10183
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  ت نونوژی ررتوشناسی )رادیونوژی(

 10183 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

-دكتری(نوسامس، :فوویک روش ی)فوق 30965-دكتری(نوسامس، :رادیوووونوژی و طفاظا ررتویی)فوق 30492-رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 دكتری(نوسامس، فوق :فناوری تصویرورداری روش ی گرایش سی تی اس ن)32249-دكتری(نوسامس، :ماموت نونوژی روش ی)فوق 31412

 كارشناس ررتوشناسی 10184

مركو وهداشتی -دارخوین -شادگان -خوزستان

درمامی شهری روستایی شبام  روزی وا 

 تسهوالت زایمان

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 دارمدگان مدرک كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن كارشناسی در رشت  ت نونوژی ررتوشناسی )رادیونوژی(

 10184 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:ماموت نونوژی 31412-:فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965-:رادیوووونوژی و طفاظا ررتویی)فوق نوسامس(30492-رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 ق نوسامس(:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش سی تی اس ن)فو32249-روش ی)فوق نوسامس(

10185 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا ووماری 

 ها

رایگاه مراخبا -جدیده -خرملهر -خوزستان

مرز زمونی شلمچ  و مركو وهداشتی درمامی 

 روستایی

 1 مرد / زن آزاد

 10185 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:وهداشا و 30192-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-فوق نوسامس(نوسامس، :ارودموونوژی)30043-نوسامس(فوق نوسامس، وهداشا) آموزش:30028

 فوق نوسامس(نوسامس، :طلره شناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون)30412-فوق نوسامس(نوسامس، مبارزه وا ووماری ها)

 كارشناس تیذی  10186
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  10187
تختخواوی  32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 ارومدكنار
 1 مرد / زن آزاد

 10186،10187 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:تیذی )نوسامس(30300

 كارشناس شنوایی شناسی 10188
تختخواوی  200وومارستان -آوادان-خوزستان

 شهود دكتر وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 10188 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :شنوایی شناسی)30656

 كارشناس فوریا های روش ی 10189
رایگاه اورژامس جاده ای -خرملهر-خوزستان

 س  راهی طسونو 
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10190
رایگاه اورژامس جاده ای -شادگان-خوزستان

 8وانفجر 
 1 مرد آزاد

 10189،10190 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 ماما 10191
تختخواوی  32وومارستان -ارومدكنار-خوزستان

 ارومدكنار
 2 زن آزاد

 10191 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987
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 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسفراين هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

سال مبنی ور خدما در  10دامل ده، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این  -1

 محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

نواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این دامل ده، خبل از ازمون از سوی و 25سهمو  خامومی  -2

 گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این دامل ده سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10192
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 7 مرد / زن آزاد

 10192 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 روشک عمومی 10193
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 4 مرد / زن آزاد

 10193 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 روشک متخصص طب اورژامس 10194
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 10194 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 داروساز 10195
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 10195 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری(30455

 1 مرد / زن آزاد معاوما درمان-اسفراین-خراسان شمانی دمدامپوشک 10196

 10196 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :دمدامپوش ی)دكتری(30483

 4 مرد آزاد كالت و چهارورج -اسفراین -شمانی خراسان كاردان فوریا های روش ی 10197

 10197 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 كارشناس اتاق عمل 10198
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 10198 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد آموزشیمعاوما -اسفراین-خراسان شمانی امور فرهنگیكارشناس  10199

 10199 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:معارف 31118-:مدیریا امور فرهنگی)نوسامس(31029-:علوم و طدیث)نوسامس(30814-:علوم خرامی)نوسامس(30802-:ورمام  ریوی امور فرهنگی)نوسامس(30156

 اسالمی)نوسامس(

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10200
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 10200 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس ررتوشناسی 10201
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 10201 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تیذی  10202
امام وومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 10202 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:تیذی )نوسامس(30300

 2 مرد آزاد عباس آواد -اسفراین -خراسان شمانی كارشناس فوریا های روش ی 10203

 10203 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 ماما 10204
 امام خمونیوومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 )ره(
 5 زن آزاد

 10204 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مامایی)نوسامس(30987

 مددكار وهداشتی و درمامی 10205
 امام خمونیوومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 كارشناسی ارشد ملروط و  داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  مددكاری اجتماعیورای رشت  

 10205 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013

 مهندس تاسوسات 10206
 امام خمونیوومارستان -اسفراین-خراسان شمانی

 )ره(
 1 مرد آزاد

 10206 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 :مهندسی تاسوسات)نوسامس(31974

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بهبهان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در  10مدت رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این دامل ده، موظف و  سپردن تعهد محضری و   -1

 محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.
ی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این دامل ده، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرف 25سهمو  خامومی  -2

  گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این دامل ده سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10207
وومارستان شهود -غاجاریآ-خوزستان

 اشرفی 
 5 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد امیوهبهوومارستان فریده -وهبهان-خوزستان ررستار 10208

 10207،10208 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 روشک عمومی 10209
ا مدیریا غذ -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 و دارو
 1 مرد / زن آزاد

 10209 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 :روشک عمومی)دكتری(30227
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 طساودار 10210
وومارستان شهود -غاجاری آ -خوزستان

 اشرفی 
 1 مرد / زن آزاد

 10210 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 داروساز 10211
ا مدیریا غذ -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 و دارو
 1 مرد / زن آزاد

 10211 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری(30455

 كاردان فوریا های روش ی 10212
من ا  فوریتهای روش ی -وهبهان-خوزستان

 شهرستان وهبهان
 2 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 واشدمی. اونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریتهای روش ی 

 10212 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218

10213 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

مركو ارتباطات و -وهبهان-خوزستان
 هماهنگی عملوات فوریتهای روش ی وهبهان

 2 زن آزاد

 10213 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10214
وومارستان شهود -غاجاری آ -خوزستان

 غاجاریآاشرفی 
 2 مرد / زن آزاد

 10214 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد وهبهان-خوزستان مار موضوعیآكارشناس  10215

 10215 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:امار موروی 32285-فوق نوسامس(نوسامس، :امار كاروردی)31839-فوق نوسامس(نوسامس، :امار اختصادی اجتماعی)30019-فوق نوسامس(نوسامس، :امار)30018
 فوق نوسامس(نوسامس، امسامی)

 كارشناس امور اداری 10216
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 درمان
 1 مرد / زن آزاد

 10216 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-نوسامس( فوقنوسامس، )MBA:مدیریا 31018

 آموزشیكارشناس امور  10217
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان
 ،تحاواات و داملجویی فرهنگیآموزش

 1 مرد / زن آزاد

 10217 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ت نونوژی 30332-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154
 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083

 كارشناس امور داملجویان 10218
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان
 جویی فرهنگیل، تحاواات و دامآموزش

 1 مرد / زن آزاد

 10218 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، عانی) آموزش:مدیریا 31019-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی كلو  گرایش ها)30760-فوق نوسامس(نوسامس، وورگساالن) آموزش:30027
 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره و راهنمایی)31107-فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره)31104

 كارشناس وررسی اسناد و مدارک 10219
طوزه  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 ریاسا
 1 مرد / زن آزاد

 10219 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 32837-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی)30724

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشیورمام  ریوی 
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 كارشناس ورمام  و وودج  10220
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 توسع  مدیریا و مناوع
 1 مرد / زن آزاد

 10220 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 فوق نوسامس(

 كارشناس وهداشا خامواده 10221
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 وهداشا
 1 زن آزاد

 10221 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177

 كارشناس وهداشا محوط 10222
وومارستان شهود -غاجاری آ -خوزستان

 اشرفی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 وودن نوسامس مهندسی وهداشا محوط دارای شرایط اطراز می واشند مدرک تحصولی فوق نوسامس مهندسی محوط زیسا و  شرط دارا

 10222 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی محوط زیسا)فوق نوسامس(31285-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود اشرفی -غاجاری آ -خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10223

 شرایط اختصاصی:
 اطالعاتمدارک تحصولی فوق نوسامس مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی و مدارک روش ی و  شرط دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس مدارک روش ی و فناوری 

 سالما دارای شرایط اطراز می واشند

 10223 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات وهداشتی و 31047-فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 درمامی)فوق نوسامس(

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10224
وومارستان شهود اشرفی -غاجاری آ -خوزستان

 غاجاریآ
 1 / زن مرد آزاد

 توضوحات:
 ورای تصدی رسا منلی وخش

 10224 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ضبط امار و مدارک روش ی)نوسامس(32281-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10225
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 درمان
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 اطالعاتمدارک تحصولی فوق نوسامس مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی و مدارک روش ی و  شرط دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس مدارک روش ی و فناوری 

 سالما دارای شرایط اطراز می واشند

 10225 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات وهداشتی و 31047-فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 :امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122 - درمامی)فوق نوسامس(

 كارشناس ررتوشناسی 10226
وومارستان شهود اشرفی -غاجاری آ -خوزستان

 غاجاریآ
 1 مرد / زن آزاد

 10226 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 10227
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 وهداشا
 1 مرد آزاد

 10227 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا و مبارزه وا ووماری ها)30192-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177
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 كارشناس تجهووات روش ی 10228
وومارستان شهود -غاجاری آ -خوزستان

 غاجاریآاشرفی 
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تجهووات روش ی 10229
معاوما - ستاد دامل ده-وهبهان-خوزستان

 درمان
 1 مرد / زن آزاد

 10228،10229 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181
:مهندسی روش ی ووو 31186-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-نوسامس(
 فوق نوسامس(نوسامس، رواتوک)

 كارشناس تعانی سازمامی سالما 10230
معاوما -ستاد دامل ده-وهبهان-خوزستان

 درمان
 1 مرد / زن آزاد

 10230 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 كارشناس تعانی سازمامی سالما 10231
معاوما -ستاد دامل ده-وهبهان-خوزستان

 درمان
 1 مرد / زن آزاد

 10231 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047-نوسامس(فوق نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

 كارشناس تیذی  10232
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان
 جویی فرهنگیل، تحاواات و دامآموزش

 1 مرد / زن آزاد

 10232 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-نوسامس(فوق نوسامس، :تیذی )30300

 كارشناس فوریا های روش ی 10233
من ا  فوریتهای روش ی -وهبهان-خوزستان

 شهرستان وهبهان
 3 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیاونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریتهای روش ی 

 10233 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارگوین 10234
وومارستان شهود اشرفی -غاجاری آ -خوزستان

 غاجاریآ
 1 مرد / زن آزاد

 10234 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :مدیریا سوستم و وهره وری)31061-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مناوع امسامی)31079-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065-نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان فریده وهبهامی-وهبهان-خوزستان كارگوین 10235

 كارگوین 10236
معاوما  -ستاد دامل ده -وهبهان-خوزستان

 توسع  مدیریا و مناوع
 2 مرد / زن آزاد

 10235،10236 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :مدیریا سوستم و وهره وری)31061-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034 - فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مناوع امسامی)31079-نوسامس(

 ماما 10237
وومارستان شهود اشرفی -غاجاری آ -خوزستان

 غاجاریآ
 2 زن آزاد

 10237 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 متصدی امور دفتری 10238
معاوما -ستاد دامل ده-وهبهان-خوزستان

 توسع  مدیریا و مناوع
 1 مرد / زن آزاد

 10238 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 :علوم اختصادی)نوسامس(32570-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034
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 شرایط اختصاصی: 

سال  8 ومدت یشدگان ووم یرفت رذ ی)ورا های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضریرذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل  -

از  اسال( مبنی ور خدما در محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدم 5ومدت  یووم ورشدگان غ یرفت و رذ

 افراد ذخوره استفاده می شود.

 تعداد جنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغل كد شغل محل

 ررستار 10239
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 10 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 10240
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 10241
مركو -مصر اواد -تروا جام -خراسان رضوی

 روستاییوهداشتی درمامی 
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 10239،10240،10241 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029

 كاردان فوریا های روش ی 10242
-سموع اواد -تروا جام -خراسان رضوی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 كاردان فوریا های روش ی 10243
مركو -كاریومو -تروا جام -خراسان رضوی

 وهداشتی درمامی روستایی
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 10242،10243 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دیپلم(:هوشبری)فوق 31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10244
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:

 هیآزمایلگاكارشناسی ارشد خارچ شناسی روش ی ملروط و  داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی علوم 

 10244 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:ایمنی شناسی روش ی)فوق نوسامس(30133-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124

ویروس شناسی :31445-:هماتونوژی)فوق نوسامس(31429-:مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404-:خارچ شناسی روش ی)فوق نوسامس(30975-فوق نوسامس(

 روش ی)فوق نوسامس(

 ررستار 10245
وومارستان -تروا جام-خراسان رضوی

 سجادی 
 2 مرد / زن آزاد

 10245 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029

 روشک عمومی 10246
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 1 مرد / زن آزاد

 10246 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 روشک متخصص طب اورژامس 10247
وومارستان -تروا جام-خراسان رضوی

 سجادی 
 1 مرد / زن آزاد

 10247 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 اورژامس)دكترای تخصصی(:طب 32268
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 1 مرد / زن آزاد تروا جام-خراسان رضوی دارو ساز 10248

 دارو ساز 10249
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 1 مرد / زن آزاد

 10248،10249 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10250
مركو -مصر اواد -تروا جام -خراسان رضوی

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 واشند.دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ذكر شده ملروط و  داشتن كارشناسی علوم آزمایلگاهی می

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10251
وومارستان -تروا جام-رضویخراسان 

 سجادی 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 واشند.دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ذكر شده ملروط و  داشتن كارشناسی علوم آزمایلگاهی می

 10250،10251 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:ایمنی شناسی روش ی)فوق نوسامس(30133-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124

شناسی :ویروس 31445-:هماتونوژی)فوق نوسامس(31429-:مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404-:خارچ شناسی روش ی)فوق نوسامس(30975-فوق نوسامس(

 روش ی)فوق نوسامس(

 آموزشیكارشناس امور  10252
معاوما -تروا جام-خراسان رضوی

 ،تحاواات و داملجویی فرهنگیآموزشی
 1 مرد آزاد

 10252 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:تحاواات 30265-فوق نوسامس(نوسامس، :ورمام  ریوی درسی)30158-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154

:مدیریا و 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ت نونوژی 30332

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشیورمام  ریوی 

 كارشناس امور فرهنگی 10253
معاوما -تروا جام-خراسان رضوی

 ،تحاواات و داملجویی فرهنگیآموزشی
 1 مرد آزاد

 10253 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :رژوهش علوم اجتماعی)30234-فوق نوسامس(نوسامس، :ورمام  ریوی علوم اجتماعی)30162-فوق نوسامس(نوسامس، :انهوات و معارف اسالمی)30093

-فوق نوسامس(نوسامس، :زوان و ادووات فارسی)30542-فوق نوسامس(نوسامس، :زوان و ادووات عرب)30541-فوق نوسامس(نوسامس، :جامع  شناسی)30356-نوسامس(

-نوسامس( فوقنوسامس، :فرهنگ و معارف اسالمی)30906-فوق نوسامس(نوسامس، :فرهنگ و ارتباطات)30904-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی)30724

:مردم شناسی 31100-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا امورفرهنگی گرایش ورمام  ریوی امور فرهنگی)31031-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا امور فرهنگی)31029

 فوق نوسامس(نوسامس، :معارف اسالمی)31118-فوق نوسامس(نوسامس، كلو  گرایش ها)

 كارشناس وهداشا محوط 10254
مركو -مصر اواد -تروا جام -رضویخراسان 

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 10254 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

10255 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

مركو -مصر اواد -تروا جام -خراسان رضوی

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 واشد.دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ذكر شده در شرایط اطراز منوط و  داشتن كارشناسی رذیرش و مدارک روش ی می

 10255 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری در شاخ  روش ی)31468-فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929
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 تعداد جنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغل كد شغل محل

 كارشناس ررتوشناسی 10256
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 كارشناسی در رشت  ت نونوژی روش ی)رادیونوژی(كارشناسی ارشد فناوری تصویرورداری روش ی گرایش سی تی اس ن ملروط و  داراوودن مدرک تحصولی 

 10256 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32249-)فوق نوسامس( MRI:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32248-رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 سی تی اس ن)فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد تروا جام-خراسان رضوی كارشناس تیذی  10257

 شرایط اختصاصی:
 تیذی  اشتی دركارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كوفی وهداشتی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی علوم تیذی ،تیذی  و علوم وهد

 10257 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:علوم 30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300-:وهداشا و ایمنی مواد غذایی)فوق نوسامس(30184
 :علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كوفی وهداشتی)فوق نوسامس(32243-فوق نوسامس(نوسامس، تیذی )

 كارگوین 10258
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 1 مرد آزاد

 كارگوین 10259
وومارستان -تروا جام-خراسان رضوی

 سجادی 
 1 مرد آزاد

 10258،10259 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065

 ماما 10260
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 1 زن آزاد

 ماما 10261
وومارستان  –تروا جام -خراسان رضوی

 صانح اواد
 1 زن آزاد

 10260،10261 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضردامل ده ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی ررستار 10262

 توضوحات:
اختصاص « سهوم  ازاد»سهمو  و  داوطلبان ایثارگران تعلق می گورد و در صورت عدم ت مول و   2طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان در این شیل محل 

 داده می شود.

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود مدرس -ساوه-مركوی ررستار 10263
 3مفر، خامم:  4)آخا: 7

 مفر(

 توضوحات:
طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان در این رشت   -2در صورت عدم ت مول ظرفوا هر یک از جنسوا ها ، از جنسوا دیگر ت مول ظرفوا می گردد.  -1

 اختصاص داده خواهد شد.« زادآسهمو  »سهمو  و  داوطلبان ایثارگر تعلق می گورد ك  در صورت عدم ت مول و   1محل صرفا 

 10262،10263 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 3 مرد آزاد/ایثارگر شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی روشک عمومی 10264

 توضوحات:
اختصاص « سهوم  ازاد»گورد و در صورت عدم ت مول و  سهمو  و  داوطلبان ایثارگران تعلق می  1طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان در این شیل محل 

 داده می شود.

 10264 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی كارشناس اتاق عمل 10265

 توضوحات:
اختصاص « سهوم  ازاد»سهمو  و  داوطلبان ایثارگران تعلق می گورد و در صورت عدم ت مول و   1امور ایثارگران استان در این شیل محل طبق توافق وا ونواد شهود و 

 داده می شود.

 10265 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

10266 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی

 توضوحات:
اختصاص « سهوم  ازاد»سهمو  و  داوطلبان ایثارگران تعلق می گورد و در صورت عدم ت مول و   1طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان در این شیل محل 

 داده می شود.

10267 
تلخوص ه آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی

 توضوحات:
اختصاص « سهوم  ازاد»سهمو  و  داوطلبان ایثارگران تعلق می گورد و در صورت عدم ت مول و   1طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان در این شیل محل 

 داده می شود.

 10266،10267 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 4 مرد آزاد/ایثارگر شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10268

 توضوحات:
اختصاص « سهوم  ازاد»گورد و در صورت عدم ت مول و  سهمو  و  داوطلبان ایثارگران تعلق می  1طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان در این شیل محل 

 داده می شود.

 10268 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی منلی وخش 10269

 توضوحات:
اختصاص « سهوم  ازاد»سهمو  و  داوطلبان ایثارگران تعلق می گورد و در صورت عدم ت مول و   1طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان در این شیل محل 

 داده می شود.

 10269 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)فوق دیپلم.نوسامس(31012-دیپلم.نوسامس(:فناوری اطالعات سالما)فوق 30929

 ررستار 10270
 17وومارستان شهدای -ساوه-مركوی

 شهریور 
 1 زن آزاد

 10270 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی روشک عمومی 10271

 روشک عمومی 10272
 17وومارستان شهدای -ساوه-مركوی

 شهریور 
 2 زن آزاد

 10271،10272 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی روشک متخصص طب اورژامس 10273

 10273 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی طساودار 10274

 10274 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طساورسی)فوق نوسامس(30410-:طساوداری)فوق نوسامس(30408

 2 مرد آزاد ساوه-مركوی طساودار 10275

 10275 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:طساورسی)فوق نوسامس(30410-:طساوداری)فوق نوسامس(30408

 كاردان فوریا های روش ی 10276
شب   وهداشا و درمان -زرمدی -مركوی

 زرمدی 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد مركو فوریتهای روش ی ساوه-ساوه-مركوی كاردان فوریا های روش ی 10277

 10276،10277 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 1 مرد آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی كاردان هوشبری 10278

 10278 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443

 1 مرد / زن آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارشناس اتاق عمل 10279

 10279 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10280
 17وومارستان شهدای -ساوه-مركوی

 شهریور 
 1 زن آزاد

 1 مرد آزاد ستاد دامل ده-ساوه-مركوی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10281

 10280،10281 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد آزاد ساوه-مركوی كارشناس امور داملجویان 10282

 10282 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
و  آموزش:علوم ترووتی گرایش 31516-)فوق نوسامس(آموزشی:علوم ترووتی گرایش تحاواات 30757-)فوق نوسامس(آموزشی:علوم ترووتی گرایش ورمام  ریوی 30755

 وهسازی مناوع امسامی)فوق نوسامس(

 كارشناس وهداشا محوط 10283
 17وومارستان شهدای -ساوه-مركوی

 شهریور 
 1 زن آزاد

 1 مرد آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارشناس وهداشا محوط 10284

 كارشناس وهداشا محوط 10285
مركو وهداشتی درمامی شهود -ساوه-مركوی

 منتظری
 1 مرد آزاد

 10283،10284،10285 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا محوط)نوسامس(30180

 1 مرد آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی مدارک روش یكارشناس رذیرش و  10286

 1 مرد / زن آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10287

 10286،10287 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی كارشناس ررتوشناسی 10288

 2 مرد آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارشناس ررتوشناسی 10289

 10288،10289 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی تجهووات روش یكارشناس  10290

 10290 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی كارشناس تیذی  10291

 1 مرد آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارشناس تیذی  10292

 10291،10292 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:تیذی )نوسامس(30300

 های روش یكارشناس فوریا  10293
شب   وهداشا و درمان -زرمدی -مركوی

 زرمدی 
 1 مرد آزاد

 10293 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد آزاد مركو فوریتهای روش ی ساوه-ساوه-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10294

 10294 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

10295 
كارشناس مواد خوراكی، 

 رایلی و وهداشتیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد ستاد دامل ده-ساوه-مركوی

 10295 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، )آشامودمی:كنترل مواد خوراكی و 31482-:مو روووونوژی)فوق نوسامس(31407-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی صنایع غذایی)31244
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم و صنایع غذایی)32851

 1 مرد آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی كارشناس هوشبری 10296

 1 مرد آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارشناس هوشبری 10297

 10296،10297 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 كارگوین 10298
 17وومارستان شهدای -ساوه-مركوی

 شهریور ساوه
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كارگوین 10299

 10298،10299 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-:مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31079-:مدیریا سوستم و وهره وری)فوق نوسامس(31061
:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش 31909-دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(:مدیریا 31697-:مدیریا گرایش مدیریا سوستم ها)فوق نوسامس(31496

:مدیریا دونتی 32705-:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-ها)فوق نوسامس(
 (گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس

 1 زن آزاد شهود مدرسوومارستان -ساوه-مركوی كتاودار 10300

 10300 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :كتاوداری)نوسامس(31467

 1 زن آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی ماما 10301

 10301 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 1 مرد آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی متصدی امور دفتری 10302

 10302 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051

 1 زن آزاد سواوکآوومارستان شهدای -زرمدی -مركوی منلی وخش 10303

 منلی وخش 10304
 17وومارستان شهدای -ساوه-مركوی

 شهریور 
 2 زن آزاد

 10303،10304 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)فوق دیپلم.نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)فوق دیپلم.نوسامس(30929
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 بهداشتي درماني شوشتردانشكده علوم پزشكي و خدمات  هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این دامل ده، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 استفاده می شود.مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره 

درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این دامل ده، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  25سهمو  خامومی  -2
  گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این دامل ده سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد ستاد دامل ده-شوشتر-خوزستان مویس سوستمورمام  10305

 10305 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340

 4 مرد / زن آزاد (خاتم االمبواء )صوومارستان -شوشتر-خوزستان ررستار 10306

 10306 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا خدمات ررستاری)نوسامس، فوق نوسامس(31048-:ررستاری)نوسامس، فوق نوسامس(30218-:آموزش ررستاری)نوسامس، فوق نوسامس(30029

 1 مرد / زن آزاد (خاتم االمبواء )صوومارستان -شوشتر-خوزستان روشک متخصص طب اورژامس 10307

 10307 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد ستاد دامل ده-شوشتر-خوزستان طساودار 10308

 10308 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری و امور مانی)30409-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408-فوق نوسامس(نوسامس، مانی و مانواتی):امور 30116
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410

 2 مرد / زن آزاد ستاد دامل ده-شوشتر-خوزستان كارشناس امور اداری 10309

 10309 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی كلو  31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا)31016

:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-:مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31079-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065-فوق نوسامس(نوسامس، گرایش ها)
 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی

 1 مرد / زن آزاد ستاد دامل ده-شوشتر-خوزستان افوار رایام كارشناس امور سخا 10310

 10310 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی ت نونوژی سوستم های سخا افوار)31200-فوق نوسامس(نوسامس، گرایش معماری كامپووتر):مهندسی كامپووتر 31138
 فوق نوسامس(نوسامس، :كامپووتر گرایش سخا افوار)31463-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347

 1 مرد / زن آزاد ستاد دامل ده-شوشتر-خوزستان كارشناس تعانی سازمامی سالما 10311

 10311 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

10312 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد ستاد دامل ده-شوشتر-خوزستان

 10312 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
فوق نوسامس، :صنایع غذایی)30693-فوق نوسامس(نوسامس، :سم شناسی)30636-فوق نوسامس(نوسامس، :داروسازی)30455-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300
 نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی صنایع غذایی)31244-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-نوسامس(

 1 مرد آزاد ستاد دامل ده-شوشتر-خوزستان مهندس تاسوسات 10313

 10313 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی32078-(هاكلو  گرایش) تاسوسات :32054-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، )
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 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضردامل ده ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزموننذا در صورت شركا ایثارگران در گردیده 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 مرد / زن آزاد امام رضا )ع(وومارستان -الرستان-فارس ررستار 10314
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 10314 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 :موزادان)فوق نوسامس(32838

 ررستار 10315
مركو وهداشتی  -جویم -الرستان-فارس

 درمامی شبام  روزی جویم
 2 مرد / زن آزاد

 اختصاصی: شرایط

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 10315 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

10316 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

مركو اورژامس  -الر-الرستان-فارس

 الرستان
 1 زن آزاد

 10316 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 كارشناس وهداشا طرف  ای 10317
مركو وهداشتی -جویم -الرستان-فارس

 درمامی شبام  روزی جویم
 1 مرد / زن آزاد

 10317 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا طرف  ای)31174

 كارشناس وهداشا محوط 10318
مركو وهداشتی -جویم -الرستان-فارس

 درمامی شبام  روزی جویم
 1 مرد / زن آزاد

 10318 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 محوط)نوسامس(:مهندسی وهداشا 31175-:وهداشا محوط)نوسامس(30180

10319 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام رضا )ع(-الرستان-فارس

 10319 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امودوار -اوز -الرستان-فارس كارشناس تیذی  10320

 10320 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:تیذی )نوسامس(30300
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 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مراغه هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل 5كلو  رشت  محل های این دامل ده، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در  -1

 مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

ل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این دامل ده خب 25سهمو  خامومی  -2
  گردیده اسا. نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این دامل ده سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 2 مرد آزاد 115رایگاه اورژامس -مراغ -آذروایجان شرخی 115ارراتور  10321

 10321 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 روشک متخصص طب اورژامس 10322
وومارستان -مراغ -آذروایجان شرخی

 امورانمومنون علی )ع(
 2 مرد / زن آزاد

 10322 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 اورژامس)دكترای تخصصی(:طب 32268

 2 مرد آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10323

 10323 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 3 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی كارشناس اتاق عمل 10324

 10324 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی كارشناس امور اجرایی وومارستان 10325

 10325 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات وهداشتی و 31047-:مدیریا اطالعات سالما)فوق نوسامس(31025-:اختصاد سالما)فوق نوسامس(30074-نوسامس(:اختصاد وهداشا)فوق 30068

 وهداشا اختصاد وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:32266-درمامی)نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی كارشناس امور داملجویان 10326

 10326 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31019-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:علوم ترووتی گرایش تحاواات 30757-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:علوم ترووتی گرایش ورمام  ریوی 30755
 فوق نوسامس(نوسامس، عانی) آموزش

10327 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 3 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی

 10327 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 2 مرد / زن آزاد وناووعلی سوومارستان -مراغ -آذروایجان شرخی كارشناس ررتوشناسی 10328

 10328 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی كارشناس تیذی  10329

 10329 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :تیذی )فوق نوسامس(30300

 2 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی كارشناس هوشبری 10330

 10330 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 3 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-مراغ -آذروایجان شرخی منلی وخش 10331

 10331 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان شرقي هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو   -1

 مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.
ز ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل ا 25سهمو  خامومی  -2

 گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 5 مرد / زن آزاد اس و-آذروایجان شرخی ررستار 10332

 10332 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
-:مدیریا خدمات ررستاری)فوق نوسامس(31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305
-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-وزادان)فوق نوسامس(:م32838
:ررستاری 32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857

 نمندی)فوق نوسامس(سا

 4 مرد / زن آزاد اهر-آذروایجان شرخی ررستار 10333

 3 مرد / زن آزاد وستان اواد-آذروایجان شرخی ررستار 10334

 3 مرد / زن آزاد وناب-آذروایجان شرخی ررستار 10335

 10333،10334،10335 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:مدیریا خدمات ررستاری)فوق نوسامس(31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305
-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-وزادان)فوق نوسامس(:م32838
:ررستاری 32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857

 نمندی)فوق نوسامس(سا

 52 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی ررستار 10336

 10336 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ررستاری 32305-:مدیریا خدمات ررستاری)فوق نوسامس(31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-ویژه)فوق نوسامس(مراخبتهای 
-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838
:ررستاری 32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-ما جامع )فوق نوسامس(:ررستاری سال32855

 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866-:ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-توامبخلی)فوق نوسامس(

 2 مرد / زن آزاد مل ان-آذروایجان شرخی ررستار 10337

 62 مرد / زن آزاد موام -آذروایجان شرخی ررستار 10338

 3 مرد / زن آزاد هادی شهر-آذروایجان شرخی ررستار 10339

 2 مرد / زن آزاد هریس-آذروایجان شرخی ررستار 10340

 4 مرد / زن آزاد هلترود-آذروایجان شرخی ررستار 10341

 10337،10338،10339،10340،10341 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:مدیریا خدمات ررستاری)فوق نوسامس(31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305
-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-وزادان)فوق نوسامس(:م32838
:ررستاری 32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857

 نمندی)فوق نوسامس(سا

 1 مرد / زن آزاد دروان -شبستر -آذروایجان شرخی روشک عمومی 10342

 10342 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد اهر-آذروایجان شرخی روشک متخصص طب اورژامس 10343
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 1 مرد / زن آزاد وناب-شرخیآذروایجان  روشک متخصص طب اورژامس 10344

 1 مرد / زن آزاد هلترود-آذروایجان شرخی روشک متخصص طب اورژامس 10345

 10343،10344،10345 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 زن آزاد رموداغآ -موام  -آذروایجان شرخی كاردان وهداشا خامواده 10346

 10346 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا خامواده)فوق دیپلم(30174

 2 مرد آزاد ذرشهرآ-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10347

 2 مرد آزاد اس و-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10348

 2 مرد آزاد جویره اسالمی -اس و -وایجان شرخیآذر كاردان فوریا های روش ی 10349

 3 مرد آزاد وادآوستان -آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10350

 1 مرد آزاد یوبلش –واد آوستان -آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10351

 1 مرد آزاد خره چمن -واد آوستان -ایجان شرخیآذرو كاردان فوریا های روش ی 10352

 4 مرد آزاد تبریو-آذروایجان شرخی فوریا های روش ی كاردان 10353

 2 مرد آزاد تو م  داش-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10354

 4 مرد آزاد خارواما-ذروایجان شرخیآ كاردان فوریا های روش ی 10355

 2 مرد آزاد خمارنو-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10356

 1 مرد آزاد عجب شور-آذروایجان شرخی فوریا های روش یكاردان  10357

 1 مرد آزاد كلوبر-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10358

 5 مرد آزاد وش اطمدآ -كلوبر -آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10359

 2 مرد آزاد گوگان-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10360

 1 مرد آزاد مماان-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10361

 2 مرد آزاد كوهساران -موام  -آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10362

 1 مرد آزاد ورزخان-آذروایجان شرخی كاردان فوریا های روش ی 10363

)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 10347،10348،10349،10350،10351،10352،10353،10354،10355،10356،10357،10358،10359،10360،10361،10362،10363 یشماره

 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218

 23 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی كارشناس اتاق عمل 10364

 10 مرد / زن آزاد موام -1036-موام -آذروایجان شرخی كارشناس اتاق عمل 10365

 10364،10365 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

10366 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(
 7 زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی

 10366 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218
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10367 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 11 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی

 10367 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 2 مرد / زن آزاد مسوج -شبستر -شرخیآذروایجان  ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10368

 10368 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 2 مرد / زن آزاد مرمد-آذروایجان شرخی كارشناس آزمایلگاه تلخوص طبی 10369

 7 مرد / زن آزاد موام -آذروایجان شرخی كارشناس آزمایلگاه تلخوص طبی 10370

 10369،10370 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 2 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی كارشناس امور اجرایی وومارستان 10371

 10371 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047-نوسامس(:مدیریا اطالعات سالما)فوق 31025

10372 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 2 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی

 10372 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

 1 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10373

 1 مرد / زن آزاد مرمد-آذروایجان شرخی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10374

 1 مرد / زن آزاد موام -آذروایجان شرخی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10375

 10373،10374،10375 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :ضبط امار و مدارک روش ی)نوسامس(32281-:مدارک روش ی)نوسامس(31012

10376 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(
 4 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی

 10376 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 گرایش رادیوتراری)نوسامس(:ت نونوژی ررتو درمامی 30335

 6 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی كارشناس ررتوشناسی 10377

 7 مرد / زن آزاد موام -آذروایجان شرخی كارشناس ررتوشناسی 10378

 10377،10378 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

10379 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد اغبراز -اهر -آذروایجان شرخی

10380 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد موج  مهر -جلفا -آذروایجان شرخی

10381 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

 –یماق وچارا-ایجان شرخیآذرو

 ذاكركندی
 1 مرد آزاد
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10382 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

اغچ   -چاراویماق -ایجان شرخیآذرو

 ریش
 1 مرد آزاد

 10379،10380،10381،10382 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)نوسامس(32328

 7 مرد / زن آزاد تبریو-شرخیآذروایجان  كارشناس تجهووات روش ی 10383

 1 مرد / زن آزاد مرمد-آذروایجان شرخی كارشناس تجهووات روش ی 10384

 2 مرد / زن آزاد موام -آذروایجان شرخی كارشناس تجهووات روش ی 10385

 10383،10384،10385 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182

 1 مرد / زن آزاد جلفا-آذروایجان شرخی گر سوستمكارشناس تحلول 10386

 10386 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 اطالعات گرایش شب   های كامپووتری)فوق نوسامس( فناوری:مهندسی 31910

 2 مرد / زن آزاد موام -آذروایجان شرخی كارشناس تیذی  10387

 10387 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 فوق نوسامس(نوسامس، )گرایش وانونی  :تیذی 32871

10388 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 2 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی

 10388 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 1 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی كارشناس شنوایی سنجی 10389

 10389 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :شنوایی شناسی)30656

 12 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی كارشناس هوشبری 10390

 7 مرد / زن آزاد موام -آذروایجان شرخی كارشناس هوشبری 10391

 10390،10391 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 زن آزاد موام -آذروایجان شرخی ماما 10392

 10392 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 11 مرد / زن آزاد تبریو-آذروایجان شرخی منلی وخش 10393

 1 مرد / زن آزاد مرمد-آذروایجان شرخی منلی وخش 10394

 6 مرد / زن آزاد موام -1036-موام -آذروایجان شرخی منلی وخش 10395

 10393،10394،10395 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دیپلم.نوسامس(:ضبط امار و مدارک روش ی)فوق 32281-:مدارک روش ی)فوق دیپلم.نوسامس(31012
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي)اروميه( هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

سال مبنی ور خدما در محل  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.مورد 

درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  25سهمو  خامومی  -2

  ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.گردیده نذا در صورت شركا 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10396
 آموزشیمركو -ارومو -آذروایجان غروی

 درمامی امام خمونی )ره(
 14 مرد / زن آزاد

 1 زنمرد /  آزاد وومارستان شهدا-ت اب-آذروایجان غروی ررستار 10397

 ررستار 10398
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(ی تختخواو
 2 مرد / زن آزاد

 ررستار 10399
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 128 مرد / زن آزاد

 3 مرد / زن آزاد خمر ونی هاشم-خوی-آذروایجان غروی ررستار 10400

 ررستار 10401
امام خمونی -سردشا-آذروایجان غروی

 )ره(
 2 مرد / زن آزاد

 ررستار 10402
امام خمونی -مهاواد-آذروایجان غروی

 )ره(
 4 مرد / زن آزاد

 6 مرد / زن آزاد امام خمونی )ره(-ماده-آذروایجان غروی ررستار 10403

 10396،10397،10398،10399،10400،10401،10402،10403 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 روشک عمومی 10404
وومارستان امام -رلدشا-آذروایجان غروی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 10405
وومارستان امام -چاندران-آذروایجان غروی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 10406
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 خویامام خمونی )ره( یتختخواو
 7 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 10407
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 3 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 10408
وومارستان امام -سردشا-آذروایجان غروی

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء-شوط-آذروایجان غروی روشک عمومی 10409

 10404،10405،10406،10407،10408،10409 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 روشک متخصص ارتوردی 10410
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10410 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارتوردی)دكترای تخصصی(32252

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء -ت اب-آذروایجان غروی روشک متخصص اطفال 10411
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 روشک متخصص اطفال 10412
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 2 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص اطفال 10413
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10411،10412،10413 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 اطفال)دكترای تخصصی(:متخصص 32283

10414 
روشک متخصص ووماریهای خلب و 

 عروق

 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 2 مرد / زن آزاد

10415 
روشک متخصص ووماریهای خلب و 

 عروق

 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10414،10415 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 :متخصص خلب و عروق)دكترای تخصصی(32255

10416 
روشک متخصص ووماریهای میو و 

 اعصاب

 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی متخصص مورونوژی 

 10416 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :متخصص میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32257

 روشک متخصص ووهوشی 10417
وومارستان خلی -ووكان-آذروایجان غروی

 رور
 1 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص ووهوشی 10418
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(خوی تختخواوی
 2 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص ووهوشی 10419
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10417،10418،10419 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 روشک متخصص راتونوژی 10420
وومارستان خلی -ووكان-آذروایجان غروی

 رور 
 1 زنمرد /  آزاد

 روشک متخصص راتونوژی 10421
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 1 مرد / زن آزاد

 10420،10421 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص راتونوژی)دكترای تخصصی(32282

 روشک متخصص روش ی هست  ای 10422
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10422 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص روش ی هست  ای)دكترای تخصصی(32829

 روشک متخصص روسا 10423
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10423 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص روسا)دكترای تخصصی(32827

 روشک متخصص جراطی عمومی 10424
وومارستان خلی -ووكان-آذروایجان غروی

 رور 
 1 مرد / زن آزاد
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 روشک متخصص جراطی عمومی 10425
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 2 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص جراطی عمومی 10426
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10424،10425،10426 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

10427 
روشک متخصص جراطی مجاری 

 ادراری و تناسلی )اورونوژی(

 اهللآیا وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10427 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارونوژی)دكترای تخصصی(32828

10428 
روشک متخصص جراطی میو و 

 اعصاب

 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10428 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32264

 روشک متخصص چلم 10429
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10429 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص چلم)دكترای تخصصی(32336

 1 مرد / زن آزاد  وومارستان خلی رور-ووكان-آذروایجان غروی روشک متخصص داخلی 10430

 روشک متخصص داخلی 10431
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 2 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص داخلی 10432
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10430،10431،10432 ی)های( شمارهتحصولی شیل محل شرایط اطراز

 :متخصص داخلی)دكترای تخصصی(30454

 روشک متخصص رادیونوژی 10433
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 1 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص رادیونوژی 10434
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10433،10434 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 روشک متخصص روامپوش ی 10435
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10435 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص روامپوش ی)دكترای تخصصی(30505

 2 زن آزاد  وومارستان خلی رور-ووكان-آذروایجان غروی روشک متخصص زمان و زایمان 10436

 1 زن آزاد وومارستان شهداء -ت اب-آذروایجان غروی روشک متخصص زمان و زایمان 10437

 روشک متخصص زمان و زایمان 10438
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 زن آزاد

 10436،10437،10438 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267
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 روشک متخصص طب اورژامس 10439
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد خمر ونی هاشم -خوی-آذروایجان غروی روشک متخصص طب اورژامس 10440

 1 مرد / زن آزاد امام خمونی )ره(-سردشا-آذروایجان غروی روشک متخصص طب اورژامس 10441

 1 مرد / زن آزاد امام خمونی )ره(-مهاواد-آذروایجان غروی روشک متخصص طب اورژامس 10442

 1 مرد / زن آزاد امام خمونی )ره(-ماده-آذروایجان غروی متخصص طب اورژامسروشک  10443

 10439،10440،10441،10442،10443 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد ر وومارستان خلی رو-ووكان-آذروایجان غروی روشک متخصص عفومی 10444

 روشک متخصص عفومی 10445
 آیا اهللوومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10444،10445 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص ووماریهای عفومی و گرمسوری)دكترای تخصصی(32843

10446 
روشک متخصص گوش ، طلق و 

 وونی

وومارستان آیا اهلل -خوی-غرویآذروایجان 

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10446 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص گوش و طلق و وونی)دكترای تخصصی(32826

 طساودار 10447
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10447 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

:طساوداری و امور 30409-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408-فوق نوسامس(نوسامس، :امور مانی و مانواتی)30116-فوق نوسامس(نوسامس، :اختصاد)30063

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اختصادی)32570-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410-فوق نوسامس(نوسامس، مانی)

 مرد / زن آزاد معاوما غذا و دارو-ارومو -آذروایجان غروی داروساز 10448
 2مفر، خامم:  2)آخا: 4

 مفر(

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس امور دارویی 

 / زنمرد  آزاد معاوما غذا و دارو-ارومو -آذروایجان غروی داروساز 10449
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 شرایط اختصاصی:

 .واشدمیاونویا رذیرش وا دارمدگان گواهونام  دوره طب سنتی 

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس فراورده های طبوعی، سنتی، م مل 

 داروساز 10450
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 1 مرد / زن آزاد

 داروساز 10451
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10448،10449،10450،10451 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 1 مرد / زن آزاد ر وومارستان خلی رو-ووكان-آذروایجان غروی رواملناس 10452

 10452 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833
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 كارشناس اتاق عمل 10453
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی
  امام خمونی )ره( تختخواوی

 10 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 10454
وومارستان آیا اهلل -خوی-غرویآذروایجان 

 انعظمی خویی
 22 مرد / زن آزاد

 10453،10454 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10455
ه جامع آزمایلگا-ارومو -آذروایجان غروی

 تحاوااتی )معاوما رژوهلی(
 2 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10456
مركو تحاواات -ارومو -آذروایجان غروی

 سلونی و مون ونی )معاوما رژوهلی(
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 .همراه وا مصاطب  تخصصی خواهد وود 10456و  10455رذیرش مهایی داوطلبان در كد شیل محل های 

 10455،10456 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)فوق نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 5 مرد / زن آزاد وومارستان شهدا -ت اب-آذروایجان غروی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10457

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10458
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی
 امام خمونی )ره( تختخواوی

 14 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10459
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 12 مرد / زن آزاد

 10457،10458،10459 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

10460 
ه غذا، دارو و آزمایلگاكارشناس 

 وهداشتی

دامل ده -ارومو -غرویآذروایجان 
 داروسازی

 1 مرد / زن آزاد

 10460 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، :فوویک روش ی)فوق 30965

10461 
ه غذا، دارو و آزمایلگاكارشناس 

 وهداشتی

دامل ده -ارومو -آذروایجان غروی
 داروسازی

 1 مرد / زن آزاد

 10461 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 دكتری(نوسامس، :خارچ شناسی)فوق 30974-دكتری(نوسامس، :امگل شناسی)فوق 30123

 كارشناس امور اجرایی وومارستان 10462
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی
 امام خمونی )ره(  تختخواوی

 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس وهبود كوفوا و اعتبار وخلی 

 كارشناس امور اجرایی وومارستان 10463
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 .واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس وهبود كوفوا و اعتبار وخلی 

 10462،10463 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 3 مرد / زن آزاد مراكو تحاوااتی-ارومو -آذروایجان غروی كارشناس امور رژوهلی 10464

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیاین رشت  شیلی دارای مصاطب  علمی  -2تسلط كامل و  زوان امگلوسی  -1

 10464 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، :امار طواتی)فوق 32844-دكتری(نوسامس، :ارودموونوژی)فوق 30043
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 كارشناس امور رژوهلی 10465
مركو تحاواات -ارومو -آذروایجان غروی

 موروفوویونوژی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیاین رشت  شیلی دارای مصاطب  علمی  -2تسلط كامل و  زوان امگلوسی  -1

 10465 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، هی)فوق آزمایلگا:علوم 31651-دكتری(نوسامس، :فوویونوژی)فوق 30958

 كارشناس وهداشا طرف  ای 10466
آیا اهلل وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10466 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی ایمنی و وازرسی 32246-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا طرف  ای)31174-فوق نوسامس(نوسامس، :ایمنی و وهداشا در واطدهای صنفی)30135

 نوسامس(فوق نوسامس، فنی گرایش ایمنی و طفاظا)

 كارشناس وهداشا خامواده 10467
)معاوما -اشنوی -آذروایجان غروی

 وهداشا(
 1 زن آزاد

 كارشناس وهداشا خامواده 10468
)معاوما -چاندران-آذروایجان غروی

 وهداشا(
 1 زن آزاد

 كارشناس وهداشا خامواده 10469
)معاوما -خوی-آذروایجان غروی

 وهداشا(
 1 زن آزاد

 10467،10468،10469 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

فوق نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-فوق نوسامس(نوسامس، :ورمام  ریوی و مدیریا وهداشا عمومی)30166-فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا) آموزش:30028

:ملاوره در 31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987-وسامس(فوق ننوسامس، :سالما سانمندی)30633-فوق نوسامس(نوسامس، :سانمندشناسی)30626-نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا و ارتااء سالما) آموزش:31929-فوق نوسامس(نوسامس، مامایی)

 كارشناس وهداشا محوط 10470
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 1 مرد / زن آزاد

 وهداشا محوطكارشناس  10471
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس وهداشا محوط 10472
 مركو-واروق -موامدواب -آذروایجان غروی

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 10470،10471،10472 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا محوط):مهندسی 31175

 10 مرد / زن آزاد ر وومارستان خلی رو-ووكان-آذروایجان غروی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10473

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی منلی وخش 

 3 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء -ت اب-آذروایجان غروی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10474

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی منلی وخش 

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10475
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 4 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی منلی وخش 

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10476
 216وومارستان -خوی-غرویآذروایجان 

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 6 مرد / زن آزاد
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 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10477
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس فناوری اطالعات سالما 

 مدارک روش یكارشناس رذیرش و  10478
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 4 مرد / زن آزاد

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 10479
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 12 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی منلی وخش 

 روش یكارشناس رذیرش و مدارک  10480
 مركو-واروق -موامدواب -آذروایجان غروی

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی متصدی رذیرش و امار و مدارک روش ی 

 10473،10474،10475،10476،10477،10478،10479،10480 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

10481 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(

وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10481 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335

 كارشناس ررتوشناسی 10482
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 9 مرد / زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 10483
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 14 مرد / زن آزاد

 10482،10483 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس روش ی هست  ای 10484
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10484 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی روش ی هست  ای)نوسامس(30338

10485 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

)معاوما -رلدشا-آذروایجان غروی

 وهداشا(
 1 مرد آزاد

10486 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

)معاوما -روراملهر-آذروایجان غروی

 وهداشا(
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رستی كارشناس مبارزه وا ووماریهای واگوردار 

10487 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

 مركو-واروق -موامدواب -آذروایجان غروی

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 10485،10486،10487 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:وهداشا و 30192-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-فوق نوسامس(نوسامس، :ارودموونوژی)30043-فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا) آموزش:30028

 فوق نوسامس(نوسامس، :طلره شناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون)30412-فوق نوسامس(نوسامس، مبارزه وا ووماری ها)
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 كارشناس تجهووات روش ی 10488
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 2 مرد / زن آزاد

 10488 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 1 مرد / زن آزاد شاهون دژ-آذروایجان غروی كارشناس تعانی سازمامی سالما 10489

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس مظارت ور امور درمان 

 1 مرد / زن آزاد ماده-آذروایجان غروی كارشناس تعانی سازمامی سالما 10490

 توضوحات:
 .واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس مظارت ور امور درمان 

 10489،10490 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 كارشناس تیذی  10491
رردیس مازنو -ارومو -آذروایجان غروی

 )معاوما فرهنگی و داملجویی(
 1 مرد آزاد

 كارشناس تیذی  10492
معاوما امور -اشنوی -آذروایجان غروی

 وومارستان مبی اكرم -درمان
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  10493
معاوما امور -چاندران-آذروایجان غروی

 شب   وهداشا و درمان -درمان
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  10494
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 2 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  10495
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 مرد / زن آزاد

 10491،10492،10493،10494،10495 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-نوسامس(فوق نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

10496 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد ر وومارستان خلی رو-ووكان-آذروایجان غروی

10497 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدا -ت اب-آذروایجان غروی

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس فوویوتراری 

10498 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10496،10497،10498 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956-نوسامس(فوق نوسامس، :فوویوتراری)30955

10499 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 1 مرد / زن آزاد

10500 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 خوییانعظمی 
 1 مرد / زن آزاد

 10499،10500 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی گرایش جسمامی و روامی)32250

10501 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(

 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 1 مرد / زن آزاد
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10502 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(

وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10501،10502 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :گفتار درمامی)30979

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء -ت اب-آذروایجان غروی كارشناس شب   10503

 كارشناس شب   10504
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10503،10504 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887

 كارشناس شنوایی سنجی 10505
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10505 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :شنوایی شناسی)30656

 كارشناس فوریا های روش ی 10506
وومارستان خلی -ووكان-آذروایجان غروی

 رور 
 3 مرد آزاد

 4 مرد آزاد وومارستان شهدا -ت اب-آذروایجان غروی كارشناس فوریا های روش ی 10507

 كارشناس فوریا های روش ی 10508
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 6 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10509
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 6 مرد آزاد

 10506،10507،10508،10509 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204- :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارشناس هوشبری 10510
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 7 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 10511
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 22 مرد / زن آزاد

 10510،10511 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 1 مرد آزاد شوط-آذروایجان غروی كارگوین 10512

 10512 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

:مدیریا امور 31028-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا استراتژیک)31023-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا)31016

:مدیریا دونتی كلو  گرایش 31052-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا ووم )31035-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-فوق نوسامس(نوسامس، دفتری)

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا سوستم و وهره وری)31061-فوق نوسامس(نوسامس، ها)

 كتاودار 10513
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 1 مرد / زن آزاد

 كتاودار 10514
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 10513،10514 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری)31467-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)30841
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 2 زن آزاد وومارستان شهدا -ت اب-آذروایجان غروی ماما 10515

 ماما 10516
معاوما -چاندران-آذروایجان غروی

 چاندران -اموروهداشتی داملگاه 
 1 زن آزاد

 ماما 10517
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره( تختخواوی
 8 زن آزاد

 ماما 10518
آیا اهلل وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 2 زن آزاد

 10515،10516،10517،10518 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 متخصص توامبخلی 10519
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 زنمرد /  آزاد

 10519 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص طب فووی ی و توامبخلی)دكترای تخصصی(32656

 1 مرد آزاد وومارستان شهداء -ت اب-آذروایجان غروی خدمات مانی مسئول 10520

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی امباردار 

 خدمات مانی مسئول 10521
وومارستان آیا اهلل -خوی-غرویآذروایجان 

 انعظمی خویی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا صندوخدار 

 خدمات مانی مسئول 10522
وومارستان آیا اهلل -خوی-آذروایجان غروی

 انعظمی خویی
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا كارررداز 

 10520،10521،10522 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا ووم )نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408-:امور مانی و مانواتی)نوسامس(30116

 مهندس تاسوسات 10523
 216وومارستان -خوی-آذروایجان غروی

 امام خمونی )ره(  تختخواوی
 2 مرد آزاد

 مهندس تاسوسات 10524
وومارستان آیا اهلل -خوی-غرویآذروایجان 

 انعظمی خویی
 1 مرد آزاد

 10523،10524 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974
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 و خدمات بهداشتي درماني اراک دانشگاه علوم پزشكي هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزمونگردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10525
درمامی  آموزشیمركو -اراک-مركوی

 امورانمومنون)ع(
 6 مرد / زن آزاد

 ررستار 10526
وومارستان امام -شتوانآ-مركوی

 سجاد)ع(
 6 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان وانفجر-تفرش-مركوی ررستار 10527

 8 مرد / زن آزاد وومارستان مهر-خنداب-مركوی ررستار 10528

 ررستار 10529
وومارستان فرهنگ -فراهان-مركوی

 خسروامی
 12 مرد / زن آزاد

 10525،10526،10527،10528،10529 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-نوسامس(فوق نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 روشک عمومی 10530
وومارستان فرهنگ -فراهان-مركوی

 خسروامی
 1 مرد / زن آزاد

 10530 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان وانفجر-تفرش-مركوی روشک متخصص داخلی 10531

 10531 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص داخلی)دكترای تخصصی(30454

 1 مرد / زن آزاد كموجان-مركوی طساودار 10532

 10532 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساورسی)فوق نوسامس(30410-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 داروساز 10533
وومارستان فرهنگ -فراهان-مركوی

 خسروامی
 1 مرد / زن آزاد

 10533 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری(30455

 كاردان اتاق عمل 10534
وومارستان امام -شتوانآ-مركوی

 سجاد)ع(
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مهر-خنداب-مركوی كاردان اتاق عمل 10535

 10534،10535 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

10536 
كاردان رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

مركو وهداشتی -مهرسفلی -خنداب -مركوی

 درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 10536 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)فوق دیپلم(32328-:وهداشا عمومی)فوق دیپلم(30177

 1 مرد آزاد تفرش-مركوی كاردان فوریا های روش ی 10537
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 1 مرد آزاد خنداب-مركوی كاردان فوریا های روش ی 10538

 1 مرد آزاد دنوجان-مركوی كاردان فوریا های روش ی 10539

 1 مرد آزاد فراهان-مركوی كاردان فوریا های روش ی 10540

 توضوحات:

 خبونی های این رشت  شیلی در امورطمل و مال وومارستان فرهنگ خسروامی و ارگوری خواهند شد.

 1 مرد آزاد كموجان-مركوی كاردان فوریا های روش ی 10541

 10537،10538،10539،10540،10541 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 كاردان هوشبری 10542
وومارستان امام -شتوانآ-مركوی

 سجاد)ع(
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مهر-خنداب-مركوی كاردان هوشبری 10543

 10542،10543 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)فوق دیپلم(31443

 2 مرد / زن آزاد اراک-مركوی كارشناس امور اجرایی وومارستان 10544

 توضوحات:

استخدام در این شیل محل، جها  -2ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد.  واشدمیدرمامی شهرستان اراک  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو  -1

 .واشدمیخایان آاونویا رذیرش در شرایط وراور وا  -3صورت می گورد. « ا و اعتبار وخلیوكارشناس وهبود كوف»تصدی رسا سازمامی 

 10544 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، وهداشتی و درمامی):مدیریا خدمات 31047

 1 مرد / زن آزاد وومارستان وانفجر-تفرش-مركوی كارشناس وهداشا محوط 10545

 10545 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

10546 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 7 / زنمرد  آزاد اراک-مركوی

 توضوحات:

درمامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو  -2گورد. صورت می«كارشناس رذیرش»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی  -1

 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیشهرستان اراک 

 10546 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012

10547 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد اراک-مركوی

10548 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان امام علی -كموجان-مركوی

 )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 10547،10548 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات سالما):فناوری 30929

10549 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(

 آموزشیمركو درمامی -اراک-مركوی

 خوامساری ان یاآ
 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 كارشناسی ت نونوژی ررتو درمامیكارشناسی ارشد رشت  های فوویک روش ی و رادیوووونوژی و طفاظا ررتوی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی -

 10549 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965-:رادیوووونوژی و طفاظا ررتویی)فوق نوسامس(30492-:ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335
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 2 زن مرد / آزاد اراک-مركوی كارشناس تجهووات روش ی 10550

 شرایط اختصاصی:
 اشنایی و  زوان امگلوسی

 توضوحات:
ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می  واشدمیدرمامی شهرستان اراک  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو  -2. واشدمیدر شرایط وراور اونویا رذیرش وا اخایان  -1

 گردد.

 1 مرد / زن آزاد خنداب-مركوی كارشناس تجهووات روش ی 10551

 شرایط اختصاصی:
 اشنایی وا زوان امگلوسی

 توضوحات:
 واشدمیدر شرایط وراور اونویا وا مردان 

 10550،10551 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد اراک-مركوی كارشناس تیذی  10552

 توضوحات:
 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی شهرستان اراک  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 1 مرد / زن آزاد دنوجان-مركوی كارشناس تیذی  10553

 10552،10553 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:علوم وهداشتی در تیذی )نوسامس(30751-:تیذی )نوسامس(30300

 3 مرد / زن آزاد اراک-مركوی آموزشیكارشناس خدمات  10554

 10554 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753

 16 مرد آزاد اراک-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10555

 4 مرد آزاد تفرش-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10556

 4 مرد آزاد خنداب-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10557

 8 مرد آزاد دنوجان-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10558

 4 مرد آزاد كموجان-مركوی كارشناس فوریا های روش ی 10559

 10555،10556،10557،10558،10559 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اختصاصی

های  از رشت رک كارشناسی مدیریا امداد و سوامح)طبوعی و غورطبوعی( و مدیریا عملوات امداد و مجات ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كاردامی در ی یادارمدگان مد

 د.نووهوشی می واش و تحصولی فوریتهای روش ی

 10555،10556،10557،10558،10559 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا امداد در سوامح)طبوعی و غور طبوعی()نوسامس(31845-:مدیریا عملوات امداد و مجات)نوسامس(31069-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 1 مرد / زن آزاد فراهان-مركوی كارگوین 10560

 10560 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-نوسامس( فوقنوسامس، :مدیریا اجرایی)31021

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065

 3 زن آزاد وومارستان وانفجر-تفرش-مركوی ماما 10561

 3 زن آزاد وومارستان امام علی )ع(-كموجان-مركوی ماما 10562

 10561،10562 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987
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 4 مرد / زن آزاد اراک-مركوی خدمات مانی مسئول 10563

 توضوحات:
 صورت می گورد.« صندوخدار» استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10563 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طساورسی)نوسامس(30410-:طساوداری)نوسامس(30408

 2 مرد آزاد اراک-مركوی خدمات مانی مسئول 10564

 توضوحات:
 صورت می گورد.« امباردار» استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10564 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد اراک-مركوی خدمات مانی مسئول 10565

 توضوحات:
 صورت می گورد.« كارررداز » استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10565 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد تفرش-كویمر خدمات مانی مسئول 10566

 توضوحات:
 صورت می گورد.« امباردار» استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 1 مرد آزاد خنداب-مركوی خدمات مانی مسئول 10567

 توضوحات:
 صورت می گورد.« امباردار»شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی استخدام در این 

 10566،10567 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد خنداب-مركوی خدمات مانی مسئول 10568

 توضوحات:
 صورت می گورد.« كارررداز » این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی  استخدام در

 10568 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد فراهان-مركوی خدمات مانی مسئول 10569

 توضوحات:
 صورت می گورد.« امباردار» تصدی رسا سازمامی استخدام در این شیل محل، جها 

 10569 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

سال مبنی ور خدما در محل  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این دامل ده، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب درصد  25سهمو  خامومی  -2

  گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10570
وومارستان امام خمونی -اردوول-اردوول

 )ره( 
 2 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان وول  سوار-وول  سوار-اردوول ررستار 10571

 1 مرد / زن آزاد اصالمدوز-وادآرارس -اردوول ررستار 10572

 شرایط اختصاصی:

ا لای می گردد. )اونویا وخود محل اصالمدوز و  عنوان وومی محل مورد تااضا و شهرستان رارس اواد و سایر مناطق طوم  شهرستان رارس اواد و  عنوان وومی شهرستان ت

 (.واشدمیداوطلب وومی محل مورد تااضا 

 10570،10571،10572 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-فوق نوسامس(نوسامس، اری):ررست30218

 19 مرد / زن آزاد وادآوومارستان رارس -وادآرارس -اردوول ررستار 10573

 شرایط اختصاصی:

 تااضای خدما اخذ می گردد.سال در محل مورد  5از رذیرفت  شدگان مهایی ، تعهد محضری جها اشتیال ومدت 

 3 مرد / زن آزاد وومارستان كوثر-كوثر-اردوول ررستار 10574

 10573،10574 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 ررستار 10575
وومارستان -ملگون شهر-اردوول

 ونوعصر)عج( 
 2 مرد / زن آزاد

 10575 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 روشک عمومی 10576
وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 3 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد مركو اصالمدوز-وادآرارس -اردوول روشک عمومی 10577

 شرایط اختصاصی:

لای می گردد. )اونویا خود محل اصالمدوز و  عنوان وومی محل مورد تااضا و شهرستان رارس اواد و سایر مناطق طوم  شهرستان رارس اواد و  عنوان وومی شهرستان ت

 (واشدمیرذیرش وا داوطلب وومی محل مورد تااضا 

 2 نمرد / ز آزاد وومارستان شهرستان كوثر-كوثر-اردوول روشک عمومی 10578

 روشک عمومی 10579
وومارستان -ملگون شهر-اردوول

 ونوعصر )عج( 
 2 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 10580
وومارستان امام خمونی -ممون-اردوول

 )ره( 
 1 مرد / زن آزاد

 10576،10577،10578،10579،10580 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 طساودار 10581
وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 1 مرد آزاد
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 1 مرد آزاد وومارستان شهرستان كوثر-كوثر-اردوول طساودار 10582

 10581،10582 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

10583 
كاردان رولگوری و مبارزه وا 

 هاووماری 
 1 مرد آزاد وادآ جزر -كوثر -اردوول

 شرایط اختصاصی:

د. )اونویا وا داوطلب خود محل زرج اواد و  عنوان وومی محل مورد تااضا و شهرستان كوثر و سایر مناطق طوم  شهرستان كوثر و  عنوان وومی شهرستان تلای می گرد

 (.واشدمیوومی محل مورد تااضا 

 10583 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)فوق دیپلم(32328-:وهداشا عمومی)فوق دیپلم(30177

 2 مرد / زن آزاد  امام رضا )ع(وومارستان -اردوول-اردوول كارشناس اتاق عمل 10584

 كارشناس اتاق عمل 10585
وومارستان شهرستان -وول  سوار-اردوول

 وول  سوار
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 10586
وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 6 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان والیا -گرمی-اردوول كارشناس اتاق عمل 10587

 10584،10585،10586،10587 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 عمل)نوسامس(:اتاق 30044

10588 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )روشک(

اورژامس اردوول )مركو -اردوول-اردوول

 ارتباطات(
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیاین شیل جها تصدی رسا سازمامی روشک عمومی 

 10588 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

10589 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام رضا )ع( -اردوول-اردوول

10590 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

وومارستان شهرستان -وول  سوار-اردوول

 وول  سوار
 2 مرد / زن آزاد

10591 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 5 مرد / زن آزاد

10592 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهرستان كوثر-كوثر-اردوول

10593 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 2 مرد / زن آزاد وومارستان والیا -گرمی-اردوول

 2 مرد / زن آزاد ( وومارستان ونوعصر )عج-ملگون شهر-اردوول ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10594

 2 مرد / زن آزاد  وومارستان امام خمونی )ره(-ممون-اردوول ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10595

 10589،10590،10591،10592،10593،10594،10595 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع( -اردوول-اردوول كارشناس امور اداری 10596

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس مظارت ور خدمات عمومی 
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد آزاد وومارستان فاطمی -اردوول-اردوول كارشناس امور اداری 10597

 توضوحات:
 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس مظارت ور خدمات عمومی 

 كارشناس امور اداری 10598
وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 1 مرد آزاد

 توضوحات:
 واشدمیعنوان رسا سازمامی مظارت ور خدمات عمومی 

 10596،10597،10598 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051

 1 مرد / زن آزاد اصالمدوز-وادآرارس -اردوول محوطكارشناس وهداشا  10599

 شرایط اختصاصی:
ا لای می گردد. )اونویا وخود محل اصالمدوز و  عنوان وومی محل مورد تااضا و شهرستان رارس اواد و سایر مناطق طوم  شهرستان رارس اواد و  عنوان وومی شهرستان ت

 (.واشدمیداوطلب وومی محل مورد تااضا 

 10599 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 :مهندسی وهداشا محوط)نوسامس(31175-:وهداشا محوط)نوسامس(30180

10600 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 2 مرد / زن آزاد (وومارستان امام رضا )ع-اردوول-اردوول

10601 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

تان شهرسوومارستان -وول  سوار-اردوول
 وول  سوار

 2 مرد / زن آزاد

10602 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد اصالمدوز-وادآرارس -اردوول

 شرایط اختصاصی:
ا لای می گردد. )اونویا وخود محل اصالمدوز و  عنوان وومی محل مورد تااضا و شهرستان رارس اواد و سایر مناطق طوم  شهرستان رارس اواد و  عنوان وومی شهرستان ت

 (.واشدمیداوطلب وومی محل مورد تااضا 

10603 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول
 وادآرارس 

 1 مرد / زن آزاد

10604 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهرستان كوثر-كوثر-اردوول

10605 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان امام خمونی -ممون-اردوول
 )ره( 

 2 مرد / زن آزاد

 10600،10601،10602،10603،10604،10605 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

10606 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(

وومارستان امام خمونی -اردوول-اردوول
 )ره( 

 مرد / زن آزاد
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 اختصاصی:شرایط 
 داشتن مدرک صالطوا فوویسا درمامی از امجمن فوویک روش ی-2داشتن شش ماه تا یک سال ساوا  كار در وخش رادیوتراوی  -1

 10606 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965

10607 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(

وومارستان امام خمونی -اردوول-اردوول
 )ره( 

 مرد / زن آزاد
 3مفر، خامم:  3)آخا: 6

 مفر(

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-اردوول-اردوول كارشناس ررتوشناسی 10608

 10607،10608 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیوتراری)نوسامس(:ت نونوژی ررتو درمامی گرایش 30335
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 4 مرد / زن آزاد وومارستان امام رضا )ع(-اردوول-اردوول كارشناس ررتوشناسی 10609

 كارشناس ررتوشناسی 10610
وومارستان شهرستان -وول  سوار-اردوول

 وول  سوار
 1 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان والیا-گرمی-اردوول كارشناس ررتوشناسی 10611

 كارشناس ررتوشناسی 10612
وومارستان -ملگون شهر-اردوول

 ونوعصر)ع(
 2 مرد / زن آزاد

 10609،10610،10611،10612 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تجهووات روش ی 10613
وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 1 مرد / زن آزاد

 10613 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182-:مهندسی روش ی وانونی)نوسامس(31181

 كارشناس شب   10614
وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس رایام  

 10614 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر)31601

 2 مرد آزاد اردوول 4رایگاه شماره -اردوول-اردوول كارشناس فوریا های روش ی 10615

 2 مرد آزاد اردوول 5رایگاه شماره -اردوول-اردوول كارشناس فوریا های روش ی 10616

 3 مرد آزاد اردوول 6رایگاه شماره -اردوول-اردوول كارشناس فوریا های روش ی 10617

 3 مرد آزاد اردوول 7رایگاه شماره -اردوول-اردوول كارشناس فوریا های روش ی 10618

 2 مرد آزاد اردوول 8شماره رایگاه -اردوول-اردوول كارشناس فوریا های روش ی 10619

 كارشناس فوریا های روش ی 10620
رایگاه مجره شهرستان -خلخال-اردوول

 خلخال
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10621
رایگاه هلتجون -خلخال-اردوول

 شهرستان خلخال
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10622
رایگاه خلفلو شهرستان -كوثر-اردوول

 كوثر
 1 مرد آزاد

 2 مرد آزاد رایگاه فوروز اواد كوثر-كوثر-اردوول كارشناس فوریا های روش ی 10623

 كارشناس فوریا های روش ی 10624
رایگاه اوی ووگلو -ممون-اردوول

 شهرستان ممون
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10625
رایگاه كورایوم شهرستان -مور-اردوول

 مور
 1 مرد آزاد

 10615،10616،10617،10618،10619،10620،10621،10622،10623،10624،10625 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام رضا )ع( -اردوول-اردوول كارشناس هوشبری 10626

 هوشبریكارشناس  10627
وومارستان شهرستان -وول  سوار-اردوول

 وول  سوار
 1 مرد / زن آزاد
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس هوشبری 10628
وومارستان شهرستان -وادآرارس -اردوول

 وادآرارس 
 2 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان والیا -گرمی-اردوول كارشناس هوشبری 10629

 10626،10627،10628،10629 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع( -اردوول-اردوول كارگوین 10630

 كارگوین 10631
وومارستان شهرستان -رارس اواد-اردوول

 رارس اواد
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد وومارستان امام خمونی )ره( -ممون-اردوول كارگوین 10632

 10630،10631،10632 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051

 ماما 10633
وومارستان شهرستان -وول  سوار-اردوول

 وول  سوار
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد اصالمدوز-رارس اواد-اردوول ماما 10634

 شرایط اختصاصی:

ا لای می گردد. )اونویا وخود محل اصالمدوز و  عنوان وومی محل مورد تااضا و شهرستان رارس اواد و سایر مناطق طوم  شهرستان رارس اواد و  عنوان وومی شهرستان ت

 (.واشدمیداوطلب وومی محل مورد تااضا 

 ماما 10635
وومارستان شهرستان -رارس اواد-اردوول

 رارس اواد
 4 زن آزاد

 ماما 10636
وومارستان -ملگون شهر-اردوول

 ونوعصر )عج( 
 2 زن آزاد

 1 زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-ممون-اردوول ماما 10637

 10633،10634،10635،10636،10637 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 1 مرد آزاد وومارستان امام خمونی )ره( -اردوول-اردوول متصدی امور دفتری 10638

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی متصدی امور دفتری ووایگامی 

 2 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع( -اردوول-اردوول متصدی امور دفتری 10639

 توضوحات:
 واشدمیعنوان رسا سازمامی متصدی امور دفتری ووایگامی 

 متصدی امور دفتری 10640
وومارستان شهرستان -رارس اواد-اردوول

 رارس اواد
 1 مرد آزاد

 توضوحات:
 واشدمیعنوان رسا سازمامی متصدی امور دفتری ووایگامی 

 10638،10639،10640 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی)فوق دیپلم.نوسامس(31051

 2 مرد آزاد وومارستان امام خمونی )ره( -اردوول-اردوول خدمات مانی مسئول 10641

 توضوحات:
 .واشدمیعنوان رسا سازمامی كارررداز 

 1 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع( -اردوول-اردوول خدمات مانی مسئول 10642

 توضوحات:
 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارررداز 
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 1 مرد آزاد وومارستان امام رضا )ع( -اردوول-اردوول خدمات مانی مسئول 10643

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی امباردار 

 1 مرد آزاد وومارستان فاطمی -اردوول-اردوول خدمات مانی مسئول 10644

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی صندوخدار 

 خدمات مانی مسئول 10645
ان شهرستوومارستان -رارس اواد-اردوول

 رارس اواد
 3 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی امباردار 

 خدمات مانی مسئول 10646
وومارستان شهرستان -رارس اواد-اردوول

 رارس اواد
 4 مرد آزاد

 توضوحات:

 عنوان رسا سازمامی صندوخدار موباشد-

 2 مرد آزاد وثركوومارستان شهرستان -كوثر-اردوول خدمات مانی مسئول 10647

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی صندوخدار 

 خدمات مانی مسئول 10648
وومارستان امام خمونی -ممون-اردوول

 )ره( 
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارررداز 

 خدمات مانی مسئول 10649
وومارستان امام خمونی -ممون-اردوول

 )ره( 
 2 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی صندوق دار -

 10641،10642،10643،10644،10645،10646،10647،10648،10649 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)فوق دیپلم.نوسامس(30408

 منلی وخش 10650
وومارستان شهرستان -رارس اواد-اردوول

 رارس اواد
 4 مرد / زن آزاد

 منلی وخش 10651
وومارستان والیا -گرمی-اردوول

 شهرستان گرمی
 2 مرد / زن آزاد

 منلی وخش 10652
وومارستان -ملگون شهر-اردوول

 ونوعصر)عج( 
 2 مرد / زن آزاد

 10650،10651،10652 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)فوق دیپلم.نوسامس(31012-دیپلم.نوسامس(:فناوری اطالعات سالما)فوق 30929
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 .شود یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزمونگردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10653
درمامی  آموزشیمركو -اصفهان-اصفهان

 امام موسی كاظم )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 21 مرد / زن آزاد درمامی امون آموزشیمركو -اصفهان-اصفهان ررستار 10654

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 ررستار 10655
درمامی  آموزشیمركو -اصفهان-اصفهان

 كاشامی ان یاآ
 3 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 10 مرد / زن آزاد زایلگاه-چادگان-اصفهان ررستار 10656

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 37 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان ررستار 10657

 شرایط اختصاصی:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا ملاغل ررستاری در وومارستان

 ررستار 10658
مركو -جندق -خور و وواوامک -اصفهان

 وهداشتی درمامی شهری روستایی شبام  روزی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 ررستار 10659
وومارستان شادن -خورووواوامک-اصفهان

 ییمایی
 4 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 10653،10654،10655،10656،10657،10658،10659 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-جامع  مگر در مظام سالما)فوق نوسامس( آموزش:30031-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028
:ت نونوژی گردش 31459-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

:ررستاری كودكان)فوق 32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-خون)فوق نوسامس(
-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-:ررستاری سالما جامع )فوق نوسامس(32855-نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-توامبخلی)فوق نوسامس( :ررستاری32861
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 ررستار 10660
وومارستان شادن -خورووواوامک-اصفهان

 ییمایی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما ، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس ایمنی وومار خواهد وود-سال تجرو  مرتبط  5داشتن طداخل  -وودن مدرک تحصول كارشناسی ررستاری خواهد 

 10660 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :ررستاری)30218-جامع  مگر در مظام سالما)فوق نوسامس( آموزش:30031-ررستاری)نوسامس( آموزش:30029-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028
-:ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-نوسامس(
:ررستاری 32855-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-نوسامس(فوق نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305

:ررستاری توامبخلی)فوق 32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-سالما جامع )فوق نوسامس(
 ی)فوق نوسامس(:ررستاری سانمند32862-نوسامس(

 ررستار 10661
وومارستان طضرت -شهرضا-اصفهان

 امورانمومنون )ع(
 14 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رجایی-فریدن-اصفهان ررستار 10662

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 ررستار 10663
وومارستان فاطمو  -م نو-اصفهان

 وادرود
 2 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
وهداشا ملروط و  دارا  آموزشجامع  مگر در مظام سالما، سالما سانمندی ،  آموزشدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  ت نونوژی گردش خون ، 

 وودن مدرک تحصولی كارشناسی ررستاری صرفا در ملاغل ررستاری در وومارستان

 10661،10662،10663 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-جامع  مگر در مظام سالما)فوق نوسامس( آموزش:30031-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028
:ت نونوژی گردش 31459-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

:ررستاری كودكان)فوق 32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-خون)فوق نوسامس(
-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-:ررستاری سالما جامع )فوق نوسامس(32855-نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رجایی-فریدن-اصفهان روشک عمومی 10664

 روشک عمومی 10665
وومارستان فاطمو  -م نو-اصفهان

 وادرود
 1 مرد / زن آزاد

 10664،10665 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان روشک متخصص روامپوش ی 10666

 10666 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص روامپوش ی)دكترای تخصصی(30505

 1 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان روشک متخصص طب اورژامس 10667

 شرایط اختصاصی:
 دارا وودن داملنام  یا گواهونام  تخصصی

 10667 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268
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 طساودار 10668
درمامی  آموزشیمركو -اصفهان-اصفهان

 امام موسی كاظم )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 طساودار 10669
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 2 مرد / زن آزاد

 10668،10669 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی 31052-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا ووم )31035-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اختصادی)32570-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، كلو  گرایش ها)

 كاردان اتاق عمل 10670
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 2 مرد / زن آزاد

 10670 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكاردان  10671
مركو -جندق -خور و وواوامک -اصفهان

 وهداشتی درمامی شهری روستایی شبام  روزی
 1 مرد / زن آزاد

 10671 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 طرف  ایكاردان وهداشا  10672
مركو وهداشتی -خورووواوامک-اصفهان

 درمامی خور
 1 مرد / زن آزاد

 10672 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كاردان وهداشا طرف  ای)فوق دیپلم(32835

 كاردان وهداشا خامواده 10673
مركو وهداشتی -خورووواوامک-اصفهان

 درمامی خور
 3 زن آزاد

 10673 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :مامایی)فوق دیپلم(30987-:وهداشا خامواده)فوق دیپلم(30174

 11 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان كاردان رذیرش و مدارک روش ی 10674

 شرایط اختصاصی:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا منلی وخش -

 روش یكاردان رذیرش و مدارک  10675

مركو -جندق -خور و وواوامک -اصفهان

وهداشتی درمامی شهری روستایی شبام  

 روزی جندق

 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رجایی-فریدن-اصفهان كاردان رذیرش و مدارک روش ی 10676

 شرایط اختصاصی:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا منلی وخش 

 10674،10675،10676 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

 كاردان فوریا های روش ی 10677
رایگاه های اورژامس -اصفهان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 48 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10678
رایگاه های -وویون موامدشا-اصفهان

 اورژامس تحا روشش شهرستان
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10679
رایگاه های اورژامس -چادگان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10680
رایگاه های -خمونی شهر-اصفهان

 اورژامس تحا روشش شهرستان
 3 مرد آزاد



84 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كاردان فوریا های روش ی 10681
رایگاه های -خورووواوامک-اصفهان

 اورژامس تحا روشش شهرستان
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10682
رایگاه های اورژامس -دهاخان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10683
رایگاه های اورژامس -شهرضا-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 3 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10684
رایگاه های اورژامس -فریدن-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10685
رایگاه های -فریدوملهر-اصفهان

 اورژامس تحا روشش شهرستان
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10686
رایگاه های اورژامس -فالورجان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 5 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10687
رایگاه های اورژامس -مبارك -اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 10688
رایگاه های اورژامس -مائون-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 3 مرد آزاد

 10677،10678،10679،10680،10681،10682،10683،10684،10685،10686،10687،10688 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 كاردان هوشبری 10689
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 3 مرد / زن آزاد

 10689 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :هوشبری)فوق دیپلم(31443

 كارشناس اتاق عمل 10690
وومارستان شادن -خورووواوامک-اصفهان

 ییمایی
 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی اتاق عمل

 10690 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-:اتاق عمل)نوسامس(30044

10691 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

اداره اورژامس استان -اصفهان-اصفهان

 اصفهان
 7 زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 سال تجرو  مرتبط وا شیل 5داشتن طداخل  -

 10691 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

-:ررستاری)نوسامس(30218-جامع  مگر در مظام سالما)فوق نوسامس( آموزش:30031-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028

-:ررستاری داخلی32853-نوسامس(:ت نونوژی گردش خون)فوق 31459-:مدیریا خدمات ررستاری)فوق نوسامس(31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633

-:ررستاری مراخبا های ویژه)فوق نوسامس(32856-:ررستاری سالما جامع )فوق نوسامس(32855-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(

:ررستاری 32862-توامبخلی)فوق نوسامس( :ررستاری32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857

 سانمندی)فوق نوسامس(

10692 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان طلمتو -مائون-اصفهان

 10692 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721
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 1 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -شهرخمونی -اصفهان كارشناس امور اداری 10693

 10693 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-)فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020

 1 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان كارشناس تجهووات روش ی 10694

 10694 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 1 مرد آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان گر سوستمكارشناس تحلول 10695

 شرایط اختصاصی:

 مد.آاز رذیرفت  شدگان مرطل  اول مصاطب  تخصصی وعمل خواهد -

 10695 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

:مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی و 31350-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری سوستم های كامپووتری)31348

:مهندسی كامپووتر گرایش 31887-دكتری(نوسامس، وق فنوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)31832-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، رواتوک)

:مهندسی كامپووتر 32161-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مظری  های محاسبات و انگوریتم)32160-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، مرم افوار)

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، مپووتر گرایش هوش مصنوعی):مهندسی كا32172-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، گرایش انگوریتم و محاسبات)

 گر سوستمكارشناس تحلول 10696
وومارستان فاطمو  -م نو-اصفهان

 وادرود
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیزمون كتبی دارای مصاطب  تخصصی موو آاین شیل عالوه ور 

 10696 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، های مرم افواری) :سوستم30650-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات)30648

-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی و رواتوک)31350-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :معماری سوستم های كامپووتری)31135

نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مظری  های محاسبات و انگوریتم)32160-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی)32172-دكتری(

 وش یكارشناس فوریا های ر 10697
رایگاه های اورژامس -اصفهان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 17 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10698
رایگاه های اورژامس -ورخوار-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 3 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10699
رایگاه های -وویون موامدشا-اصفهان

 اورژامس تحا روشش شهرستان
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10700
رایگاه های اورژامس -چادگان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10701
رایگاه های -خورووواوامک-اصفهان

 اورژامس تحا روشش شهرستان
 2 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10702
رایگاه های اورژامس -سمورم-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 4 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10703
رایگاه های اورژامس -شهرضا-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 2 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10704
رایگاه های اورژامس -فریدن-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 4 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10705
رایگاه های -فریدوملهر-اصفهان

 اورژامس تحا روشش شهرستان
 2 مرد آزاد
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 كارشناس فوریا های روش ی 10706
رایگاه های اورژامس -فالورجان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10707
رایگاه های اورژامس -ننجان-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 2 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10708
رایگاه های اورژامس -مبارك -اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 5 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 10709
رایگاه های اورژامس -مائون-اصفهان

 تحا روشش شهرستان
 4 مرد آزاد

 10697،10698،10699،10700،10701،10702،10703،10704،10705،10706،10707،10708،10709 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارشناس هوشبری 10710
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 3 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی هوشبریكارشناسی ارشد -

 كارشناس هوشبری 10711
وومارستان شادن -خورووواوامک-اصفهان

 ییمایی
 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی هوشبری

 10710،10711 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 كارگوین 10712
درمامی  آموزشیمركو -اصفهان-اصفهان

 امام موسی كاظم )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان كارگوین 10713

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رجایی-فریدن-اصفهان كارگوین 10714

 كارگوین 10715
وومارستان فاطمو  -م نو-اصفهان

 وادرود
 1 مرد / زن آزاد

 10712،10713،10714،10715 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس( :مدیریا دونتی گرایش31495-)فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020

 1 مرد / زن آزاد وومارستان منظری -خمونی شهر-اصفهان متخصص اطفال 10716

 متخصص اطفال 10717
وومارستان امام -گلپایگان-اصفهان

 طسون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 10716،10717 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 تخصصی(:متخصص اطفال)دكترای 32283

 متخصص ووهوشی 10718
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 1 مرد / زن آزاد

 10718 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 متخصص جراطی عمومی 10719
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 2 مرد / زن آزاد

 10719 ی)های( شمارهمحل شرایط اطراز تحصولی شیل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263
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 متخصص داخلی 10720
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 1 مرد / زن آزاد

 10720 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص داخلی)دكترای تخصصی(30454

 متخصص زمان و زایمان 10721
وومارستان -شهرخمونی -اصفهان

 منظری 
 2 زن آزاد

 10721 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 متخصص خلب 10722
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 2 مرد / زن آزاد

 10722 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 عروق)دكترای تخصصی(:متخصص خلب و 32255

 مددكار وهداشتی و درمامی 10723
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 1 مرد / زن آزاد

 مددكار وهداشتی و درمامی 10724
وومارستان شادن -خورووواوامک-اصفهان

 ییمایی
 1 مرد / زن آزاد

 10723،10724 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش مدد كاری اجتماعی)32244-فوق نوسامس(نوسامس، اجتماعی):مددكاری 31013

 خدمات مانی مسئول 10725
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 و ارگوری رذیرفت  شدگان در شیل صندوق دار خواهد وود.-

 خدمات مانی مسئول 10726
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 و ارگوری رذیرفت  شدگان در شیل امباردار خواهد وود.

 خدمات مانی مسئول 10727
وومارستان -خمونی شهر-اصفهان

 منظری 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 و ارگوری رذیرفت  شدگان در شیل كارررداز خواهد وود.

 خدمات مانی مسئول 10728
وومارستان شفا -فالورجان-اصفهان

 كلولاد و سودرجان
 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 و ارگوری رذیرفت  شدگان در شیل صندوق دار خواهد وود.-

 10725،10726،10727،10728 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی كلو  گرایش 31052-:مدیریا ووم )فوق دیپلم.نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)فوق دیپلم.نوسامس(31034-دیپلم.نوسامس(:طساوداری)فوق 30408

 :مدیریا مانی)فوق دیپلم.نوسامس(31074-ها)فوق دیپلم.نوسامس(
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 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 417 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز ررستار 10729

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد، ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر وادآمظر-انبرز ررستار 10730

 اختصاصی:شرایط 

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد. ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 10729،10730 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر ساوجبالغ-انبرز روشک عمومی 10731

 22 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک عمومی 10732

 10731،10732 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر رجك-انبرز روشک متخصص اطفال 10733

 10733 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

10734 
روشک متخصص ووماریهای 

 داخلی
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز

 10734 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووماری های داخلی)دكترای تخصصی(32254

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک متخصص ووهوشی 10735

 10735 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک متخصص راتونوژی 10736

 10736 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص راتونوژی)دكترای تخصصی(32282

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک متخصص جراطی عمومی 10737

 10737 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک متخصص رادیونوژی 10738

 10738 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک متخصص روامپوش ی 10739

 10739 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص روامپوش ی)دكترای تخصصی(30505
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 4 زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک متخصص زمان و زایمان 10740

 10740 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 11 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز روشک متخصص طب اورژامس 10741

 10741 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 19 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز داروساز 10742

 10742 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 27 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز كارشناس اتاق عمل 10743

 10743 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز آموزشیكارشناس امور  10744

 توضوحات:

 صورت می گورد.« آموزشیكارشناس خدمات »استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10744 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ت نونوژی 30332-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:تحاواات 30265-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز كارشناس امور رژوهلی 10745

 10745 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :رژوهلگری علوم اجتماعی)31838

10746 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر ساوجبالغ-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس امار و مدارک روش ی »استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

10747 
مدارک كارشناس رذیرش و 

 روش ی
 20 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس رذیرش» استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

10748 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 15 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« منلی وخش»سازمامی استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا 

 10746،10747،10748 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

10749 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس فناوری اطالعات سالما»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10749 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا اطالعات سالما)دكتری(31025-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929
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10750 
مبارزه وا كارشناس رولگوری و 

 ووماری ها
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس ارودموونوژی». استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی واشدمیاین شیل مرووط و  رسا سازمامی 

 10750 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، :ارودموونوژی)فوق 30043

10751 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز

 10751 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:ملاوره 32859-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا توامبخلی)31039-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 فوق نوسامس(نوسامس، توامبخلی كاردرمامی)جسمامی و روامی()

10752 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز

 10752 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، توامبخلی):مدیریا 31039-فوق نوسامس(نوسامس، :گفتار درمامی)30979

10753 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر اشتهارد-انبرز

10754 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر طاناان-انبرز

 10753،10754 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:كنترل مواد خوراكی و 31482-فوق نوسامس(نوسامس، :مو روب شناسی موادغذایی)31406-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا و ایمنی مواد غذایی)30184

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم و صنایع غذایی)32851-فوق نوسامس(نوسامس، )آشامودمی

 21 مرد / زن رآزاد/ایثارگ كرج-انبرز كارشناس هوشبری 10755

 10755 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر كرج-انبرز كتاودار 10756

 10756 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری)31467-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)30841

 1 مرد / زن آزاد ساوجبالغ-انبرز ررستار 10757

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد، ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 1 مرد / زن آزاد طاناان-انبرز ررستار 10758

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد، ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 10757،10758 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

10759 
ووماریهای روشک متخصص 

 روسا
 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز

 10759 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص روسا)دكترای تخصصی(32827
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 1 مرد / زن آزاد اشتهارد-انبرز روشک متخصص ووهوشی 10760

 10760 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 1 مرد / زن آزاد ساوجبالغ-انبرز روشک متخصص طب اورژامس 10761

 1 مرد / زن آزاد مظراواد-انبرز روشک متخصص طب اورژامس 10762

 10761،10762 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز طساودار 10763

 توضوحات:
 صورت می گورد.« كارشناس امور مانی»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 4 مرد / زن آزاد كرج-انبرز طساودار 10764

 10763،10764 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری و امور مانی)30409-نوسامس( فوقنوسامس، :طساوداری)30408-فوق نوسامس(نوسامس، :ورمام  ریوی سوستم های اختصادی)30161
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410

 4 مرد / زن آزاد كرج-انبرز رواملناس 10765

 توضوحات:
 صورت می گورد.« رواملناس وانونی»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10765 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
نوسامس، :رواملناسی عمومی)32831-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :ملاوره و راهنمایی)31107-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :روان شناسی اصالح و ترووا)30510

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833-دكتری(نوسامس، فوق 

10766 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 1 مرد / زن آزاد طاناان-انبرز

 10766 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

10767 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز

 10767 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس امور اداری 10768

 توضوحات:
 گورد.صورت می« كارشناس امور اداری»جها تصدی رسا سازمامی  ،10768كد شیل محل استخدام در 

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس امور اداری 10769

 توضوحات:
 گورد.صورت می« كارشناس مظارت ور خدمات عمومی»جها تصدی رسا سازمامی  ،10769كد شیل محل استخدام در 

 10768،10769 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31079-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-نوسامس( فوقنوسامس، :مدیریا اجرایی)31021
 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس امور داملجویان 10770

 10770 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، عانی) آموزش:مدیریا 31019-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی كلو  گرایش ها)30760-فوق نوسامس(نوسامس، وورگساالن) آموزش:30027
 فوق نوسامس(نوسامس، :راهنمایی و ملاوره )فعانوا های ررورشی و ملاوره()31881

 1 زن آزاد طاناان-انبرز كارشناس وهداشا خامواده 10771

 10771 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ملاوره در 31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا) آموزش:30028
 فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا و ارتااء سالما) آموزش:31929-فوق نوسامس(نوسامس، مامایی)
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس وهداشا محوط 10772

 10772 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

10773 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد طاناان-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس امار و مدارک روش ی »استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10773 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

10774 
رولگوری و مبارزه وا كارشناس 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد ساوجبالغ-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس مبارزه وا ووماریها»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

10775 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد طاناان-انبرز

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس مبارزه وا ووماریها»جها تصدی رسا سازمامی  استخدام در این شیل محل،

 10774،10775 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:وهداشا و 30192-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-فوق نوسامس(نوسامس، :ارودموونوژی)30043-فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا) آموزش:30028

 فوق نوسامس(نوسامس، :طلره شناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون)30412-فوق نوسامس(نوسامس، وا ووماری ها) مبارزه

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس تجهووات روش ی 10776

 10776 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

:مهندسی روش ی 32841-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، رواتوک)

 2 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس تیذی  10777

 10777 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا و ایمنی مواد غذایی)30184

10778 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز

 10778 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا توامبخلی)31039-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس سمعی و وصری 10779

 10779 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :سونما و تلویویون)30652-فوق نوسامس(نوسامس، :تونود سوما)30313-فوق نوسامس(نوسامس، :تلویویون و هنرهای دیجوتانی)30305

ارتباط :ارتباط تصویری گرایش 32863-فوق نوسامس(نوسامس، :ارتباط تصویری گرایش تصویرسازی)32850-فوق نوسامس(نوسامس، :صدا و تصویر)30685

 فوق نوسامس(نوسامس، :ارتباط تصویری گرایش تصویر متحرک)امومولن()32864-فوق نوسامس(نوسامس، تصویری)
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 3 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس شب   10780

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس رایام »استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10780 ی)های( شمارهمحل شرایط اطراز تحصولی شیل

نوسامس، :سوستم های چند رسام  ای)30646-فوق نوسامس(نوسامس، ()ITاطالعات ) فناوری:ت نونوژی ارتباطات و 30334-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک)30121

نوسامس، اوری اطالعات):مدیریا خدمات و توسع  فن31049-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و توسع  مرم افوار)30704-فوق نوسامس(

فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری سوستم های كامپووتری)31348-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347-فوق نوسامس(

فوق نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنوا اطالعات)31844-فوق نوسامس(امس، نوس:مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)31832-نوسامس(

:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های 31873-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مخاورات امن)31853-نوسامس(

اطالعات گرایش شب   های  فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، یش مرم افوار):مهندسی كامپووتر گرا31887-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعاتی)

 فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری)

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز كارشناس شنوایی سنجی 10781

 10781 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :شنوایی شناسی)30656-نوسامس(فوق نوسامس، :شنوایی سنجی)30655

10782 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد ساوجبالغ-انبرز

10783 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد فردیس-انبرز

 10782،10783 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

:كنترل مواد خوراكی و 31482-فوق نوسامس(نوسامس، :مو روب شناسی موادغذایی)31406-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا و ایمنی مواد غذایی)30184

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم و صنایع غذایی)32851-فوق نوسامس(نوسامس، )آشامودمی

 3 زن مرد / آزاد كرج-انبرز كارگوین 10784

 10784 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021

 22 زن آزاد كرج-انبرز ماما 10785

 10785 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-نوسامس(فوق نوسامس، :مامایی)30987

 1 مرد / زن آزاد كرج-انبرز مددكار وهداشتی و درمامی 10786

 10786 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، رفاه اجتماعی):سالما و 30635-فوق نوسامس(نوسامس، :روان شناسی وانونی)30511-فوق نوسامس(نوسامس، :رفاه اجتماعی)30500

نوسامس، :م انعات خامواده)31111-فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی)30728

:علوم اجتماعی 32244-فوق نوسامس(نوسامس، سی عمومی):روان شنا31913-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)31636-فوق نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، سوب شناسی اجتماعی)آ:32321-فوق نوسامس(نوسامس، گرایش مدد كاری اجتماعی)

 1 مرد آزاد كرج-انبرز مهندس تاسوسات 10787

 10787 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی م اموک گرایش 31326-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی علمی كاروردی عمران)31247-فوق نوسامس(نوسامس، كلو  گرایش ها) -:تاسوسات 30254

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)32078-فوق نوسامس(نوسامس، تأسوسات)
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 درماني ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
 عنوانو وراور ماررات، متااضی ایثارگر در ازمون فوق شركا شیلی در صورت های رشت  كلو  وا توج  و  كسر سهمو  ایثارگران از ازمون استخدامی در -2

 .سهمو  ازاد خواهد شد و داوطلب هوچ گوم  ادعایی مسبا و  سهمو  ایثارگری مخواهد داشا دارمده

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10788
وومارستان امام  -وهارستان  -تهران

 )ع( طسون
 11 مرد / زن آزاد

 10788 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029
:ررستاری 32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305

 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-اورژامس)فوق نوسامس(

 2 / زنمرد  آزاد وومارستان امام سجاد-شهریار-تهران ررستار 10789

 10789 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات 31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028

:ررستاری مراخبا های ویژه 32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-نوسامس(:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق 32305-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری)
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-موزادان)فوق نوسامس(

 3 مرد / زن آزاد وومارستان امام سجاد-شهریار -تهران ررستار 10790

 10790 یشماره )های(شرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029
:ررستاری 32860-مس(:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسا32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305

 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-اورژامس)فوق نوسامس(

 88 مرد / زن آزاد تهران-تهران ررستار 10791

 توضوحات:
 .واشدمیتصموم گوری در خصوص محل خدما رذیرفت  شدگان شهر تهران ور عهده داملگاه 

 10791 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 1 مرد / زن آزاد تهران-تهران روشک متخصص ارتوردی 10792

 10792 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص ارتوردی)دكترای تخصصی(32252

 روشک متخصص رادیونوژی 10793
وومارستان شهدای یافا -تهران-تهران

 وادآ
 1 مرد / زن آزاد

 10793 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 روشک متخصص طب اورژامس 10794
درمامی  آموزشیمركو -تهران-تهران

 طضرت رسول اكرم )ص(
 4 زنمرد /  آزاد

 توضوحات:
 همراه وا مصاطب  تخصصی خواهد وود. 10794رذیرش مهایی داوطلبان در كد شیل محل 

 10794 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 40 مرد آزاد نتهرا كاردان فوریا های روش ی 10795

 توضوحات:
 .واشدمیاونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریتهای روش ی 

 10795 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 2 مرد / زن آزاد م سجادوومارستان اما-شهریار -تهران كارشناس اتاق عمل 10796
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 8 مرد / زن آزاد هرانت-تهران كارشناس اتاق عمل 10797

 توضوحات:
 .واشدمیتصموم گوری در خصوص محل خدما مامبردگان در س ح شهر تهران و  عهده داملگاه 

 10796،10797 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

10798 
امور اجرایی  كارشناس

 وومارستان
 3 مرد / زن آزاد تهران-تهران

 شرایط اختصاصی:
 ی واشند.رذیرفت  شدگان كارشناسی ارشد مدیریا اجرایی در صورت داشتن مدرک كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی درمامی و مدیریا دونتی واجد شرایط م

 10798 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047-:مدیریا اجرایی)فوق نوسامس(31021

10799 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام سجاد-شهریار -تهران

 10799 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-روش ی)نوسامس(:امفورماتوک 30122

 1 مرد آزاد وومارستان امام سجاد-شهریار -تهران كارشناس تجهووات روش ی 10800

 10800 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-فوق نوسامس(نوسامس، روش ی وووان تریک):مهندسی 31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181
فوق نوسامس، :م اتروموک)31383-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووو رواتوک)31186-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-نوسامس(
 نوسامس(

10801 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

وومارستان شهدای یافا -تهران-تهران
 وادآ

 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا توامبخلی منوط و  دارا وودن مدرک كارشناسی فوویوتراری دارای شرایط اطراز می واشند.

 10801 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا توامبخلی)فوق نوسامس(31039-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 1 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس شب   10802

 توضوحات:
 .واشدمیدر س ح شهر تهران ور عهده داملگاه  نتصموم گوری در خصوص محل خدما رذیرفت  شدگا

 10802 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی كامپووتر 31347-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و توسع  مرم افوار)30704-فوق نوسامس(نوسامس، :امنوا اطالعات)30100

فناوری اطالعات گرایش شب   های :مهندسی 31915-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(نوسامس، گرایش سخا افوار)
 فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری)

 31 مرد آزاد تهران  –تهران  كارشناس فوریا های روش ی 10803

 توضوحات:
 .واشدمیتصموم گوری در خصوص محل خدما رذیرفت  شدگان در س ح استان تهران ور عهده داملگاه 

 10803 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 2 زن آزاد وومارستان امام سجاد-شهریار -تهران ماما 10804

 10804 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 نوسامس(فوق نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 متخصص جراطی میو و اعصاب 10805
وومارستان شهدای یافا -تهران-تهران

 وادآ
 1 مرد / زن آزاد

 10805 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص جراطی میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32264
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايالم هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  25امومی سهمو  خ -

 گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 مفر( 1مفر، خامم:  3)آخا: 4 مرد / زن آزاد وومارستان رسول اكرم)ص(-ودامانآ-ایالم ررستار 10806

 شرایط اختصاصی:
 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 10806 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:مدیریا خدمات ررستاری)فوق نوسامس(31048-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
:روان 32839-فوق نوسامس(:موزادان)32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414

-:ررستاری سالما جامع )فوق نوسامس(32855-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-ررستاری)فوق نوسامس(
:ررستاری 32862-لی)فوق نوسامس(:ررستاری توامبخ32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857

 سانمندی)فوق نوسامس(

 روشک عمومی 10807
یاآدرمامی  آموزشیمركو -ایالم-ایالم

 طاناامی ان 
 1 مرد / زن آزاد

 10807 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 مفر( 2مفر، خامم:  2)آخا: 4 مرد / زن آزاد  وومارستان رسول اكرم)ص(-ودامان آ -ایالم كاردان رذیرش و مدارک روش ی 10808

 توضوحات:
 .واشدیم «وخش یمنل» سازمامی رسا یجها تصد، 10808رذیرش در كد شیل محل 

 10808 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

 1 مرد / زن آزاد  وومارستان رسول اكرم)ص(-ودامان آ -ایالم كارشناس اتاق عمل 10809

 10809 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 4 زن آزاد  وومارستان رسول اكرم)ص(-ودامان آ -ایالم ماما 10810

 10810 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-نوسامس(فوق نوسامس، :مامایی)30987

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
خدما در سال  مبنی ور  10رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  شیل محل های این دامل ده، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  25سهمو  خامومی  -2
 رذیرش خواهند شد.« سهمو  ازاد»صورت شركا در ازمون، ملمونون در  گردیده و در

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 10811
درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهریور مرزی ال 17
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 صورت می گورد.« وومار كارشناس ایمنی»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 10811 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 روشک متخصص طب اورژامس 10812
درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهود یحوی مژاد
 2 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص طب اورژامس 10813
درمامی  آموزشیمركو-واول-مازمدران

 روطامی ان یاآ
 3 مرد / زن آزاد

 10812،10813 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 داروساز 10814
درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهود وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 10814 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 كارشناس اتاق عمل 10815
درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهریور مرزی ال 17
 1 مرد / زن آزاد

 10815 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

10816 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهریور مرزی ال 17
 1 مرد / زن آزاد

 10816 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

10817 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهریور مرزی ال 17
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 .واشدمیشرایط اطراز كارشناس ارشد مدارک روش ی ویا فناوری اطالعات سالما منوط و  داراوودن مدرک كارشناسی مدارک روش ی 

 10817 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

 كارشناس فوریا های روش ی 10818
 115مركو اورژامس -واول-مازمدران

 واول
 1 مرد آزاد

 10818 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارشناس هوشبری 10819
درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهریور مرزی ال 17
 1 مرد / زن آزاد

 10819 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 ماما 10820
درمامی  آموزشیمركو -واول-مازمدران

 شهریور مرزی ال 17
 1 زن آزاد

 10820 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود.  یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 خواهند شد. وریك  ثبا مام مموده امد و ارگ یصرفا جها خدما در همان شیل محل در آزمون یدرمظر داشت  واشند درصورت خبون وانمتااض -

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر مركو طبی كودكان-وم-كرمان وهوار 10821

 توضوحات:
ت مول  زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،ماوای سهمو  از وون افراد وا واشدمیمفر خاول اعمال  2سهمو  ایثارگری در این شیل محل،طداكثر و  تعداد 

 می گردد.

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان ریگان-ریگان-كرمان وهوار 10822

 توضوحات:
 زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر خاول اعمال  1سهمو  ایثارگری در این شیل محل،طداكثر و  تعداد 

 ت مول می گردد.

 10821،10822 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهواری)دیپلم(30485

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر مركو جراطی محدود-وم-كرمان ررستار 10823

 توضوحات:
 زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر خاول اعمال  1سهمو  ایثارگری در این شیل محل،طداكثر و  تعداد 

 ت مول می گردد.

 8 مرد / زن آزاد/ایثارگر مركو طبی كودكان-وم-كرمان ررستار 10824

 توضوحات:
 زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر خاول اعمال  2سهمو  ایثارگری در این شیل محل،طداكثر و  تعداد 

 ت مول می گردد.

 10 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان ریگان-ریگان-كرمان ررستار 10825

 توضوحات:
 زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر،خاول اعمال  2سهمو  ایثارگری در این شیل محل طداكثر و  تعداد 

 ت مول می گردد.

 25 مرد / زن آزاد/ایثارگر دواآوومارستان مراد -مرماشور-كرمان ررستار 10826

 توضوحات:
ت مول  زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،ماوای سهمو  از وون افراد وا واشدمیمفر،خاول اعمال  7سهمو  ایثارگری در این شیل محل طداكثر و  تعداد 

 می گردد.

 10823،10824،10825،10826 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 كاردان فوریا های روش ی 10827
رایگاه اورژامس و فوریا -وم-كرمان

 های روش ی وم
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
ل ت مو زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر،خاول اعمال 1سهمو  ایثارگری در این شیل محل طداكثر و  تعداد 

 می گردد.

 كاردان فوریا های روش ی 10828
رایگاه اورژامس و -ریگان-كرمان

 های روش ی ریگانفوریا 
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 د.ت مول می گرد زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر،خاول اعمال  1سهمو  ایثارگری در این شیل محل طداكثر و  تعداد 



99 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كاردان فوریا های روش ی 10829
رایگاه اورژامس و -مرماشور-كرمان

 فوریا های روش ی مرماشور
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر،خاول اعمال  1.سهمو  ایثارگری در این شیل محل طداكثر و  تعداد 

 ت مول می گردد.

 10827،10828،10829 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

10830 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان ریگان-ریگان-كرمان

 توضوحات:

ت مول  زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،ماوای سهمو  از وون افراد وا واشدمیمفر خاول اعمال  1.سهمو  ایثارگری در این شیل محل،طداكثر و  تعداد 

 می گردد.

 10830 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 8 زن آزاد/ایثارگر وومارستان ریگان-ریگان-كرمان ماما 10831

 توضوحات:

 زادآسهمو  .در صورت عدم ت مول سهمو  ایثارگری،سهمو  واخومامده از وون افراد وا واشدمیمفر خاول اعمال  2سهمو  ایثارگری در این شیل محل،طداكثر و  تعداد 

 ت مول می گردد.

 10831 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 2 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان وهوار 10832

 10832 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهواری)دیپلم(30485

 2 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان روشک عمومی 10833

 2 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان روشک عمومی 10834

 10833،10834 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 2 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان طساودار 10835

 10835 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان طساودار 10836

 10836 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری و امور مانی)30409-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 3 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان طساودار 10837

 10837 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان طساودار 10838

 توضوحات:

 ورای تصدی شیل طساودار و امون اموال

 10838 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :طساوداری)نوسامس(30408
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 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان رواملناس 10839

 10839 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :رواملناسی وانونی)فوق نوسامس(32833

10840 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی
 1 زن مرد / آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان

10841 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان

10842 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان

 10840،10841،10842 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دیپلم(هی)فوق آزمایلگا:علوم 30721

 كاردان وهداشا خامواده 10843
مركو -خصر -مرماشور -كرمان

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 10843 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا خامواده)فوق دیپلم(30174

 2 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كاردان ررتوشناسی 10844

 2 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان ررتوشناسیكاردان  10845

 10844،10845 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()فوق دیپلم():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

10846 
كاردان رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

مركو -ورج معاذ -فهرج -كرمان

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 10846 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)فوق دیپلم(32328

 1 مرد / زن آزاد مركو جراطی محدود-وم-كرمان كارشناس اتاق عمل 10847

 2 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان كارشناس اتاق عمل 10848

 4 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان كارشناس اتاق عمل 10849

 10847،10848،10849 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

10850 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

مركو مدیریا طوادث و -وم-كرمان

 فوریا های روش ی
 1 زن آزاد

 10850 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :ررستاری)نوسامس(30218

10851 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 1 مرد / زن آزاد مركو جراطی محدود-وم-كرمان

10852 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 2 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان

10853 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 3 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان

 10851،10852،10853 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد وومارستان راستور-وم-كرمان كارشناس امور اجرایی وومارستان 10854
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 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارشناس امور اجرایی وومارستان 10855

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان كارشناس امور اجرایی وومارستان 10856

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان كارشناس امور اجرایی وومارستان 10857

 10854،10855،10856،10857 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)نوسامس(31047

 كارشناس امور اداری 10858
ستاد داملگاه )اداره -وم-كرمان

 موسازی و تحول اداری(
 1 مرد / زن آزاد

 10858 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی گرایش 31697-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعاتی)فوق 31060

-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا تحول)فوق نوسامس(31930-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-مناوع امسامی)فوق نوسامس(
:مدیریا 32235-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-عات مدیریا)فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطال32083

:مدیریا دونتی گرایش تحول 32646-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا رفتار سازمامی)فوق نوسامس(32236-دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(
 یریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(:مد32705-سازمامی)فوق نوسامس(

 كارشناس امور اداری 10859
ستاد داملگاه )مدیریا -وم-كرمان

 موروی امسامی(
 1 مرد / زن آزاد

 10859 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی گرایش مناوع 31697-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعاتی)فوق 31060

:مدیریا دونتی 32083-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا تحول)فوق نوسامس(31930-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-امسامی)فوق نوسامس(
:مدیریا دونتی گرایش مدیریا رفتار 32236-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-عات مدیریا)فوق نوسامس(گرایش سوستم های اطال
 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(32705-:مدیریا دونتی گرایش تحول سازمامی)فوق نوسامس(32646-سازمامی)فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارشناس امور اداری 10860

 10860 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی گرایش 31697-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(31060

-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-:مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31861-مناوع امسامی)فوق نوسامس(
نتی :مدیریا دو32235-:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعات مدیریا)فوق نوسامس(32083-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا تحول)فوق نوسامس(31930

:مدیریا دونتی گرایش تحول سازمامی)فوق 32646-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا رفتار سازمامی)فوق نوسامس(32236-گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(
 :مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034 - :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(32705-نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان راستور-وم-كرمان آموزشیكارشناس امور  10861

 توضوحات:
 .واشدمی( آموزشیو تحاواات  آموزشیو ورمام  ریوی  آموزشیگرایش های مورد رذیرش در رشت  علوم ترووتی )ت نونوژی 

 10861 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ت نونوژی 30332-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:تحاواات 30265-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154
 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753

 1 مرد / زن آزاد دامل ده وهداشا-وم-كرمان موزشیآكارشناس امور  10862

 توضوحات:
 .واشدمی( آموزشیو ورمام  ریوی درسی و تحاواات  آموزشی،ورمام  ریوی آموزشیگرایش مورد رذریش در رشت  علوم ترووتی)ت نونوژی 

 10862 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
نوسامس، )آموزشی:ت نونوژی 30332-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:تحاواات 30265-:ورمام  ریوی درسی)فوق نوسامس(30158-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154

 نوسامس(فوق نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753-فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان راستور-وم-كرمان كارشناس امور داملجویان 10863

 توضوحات:
 .واشدمی( آموزشی،مدیریا و ورمام  ریوی آموزشی،ورمام  ریوی آموزشیگرایش مورد رذیرش در رشت  علوم ترووتی )ت نونوژی 

 10863 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753
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 كارشناس امور فرهنگی 10864
معاوما فرهنگی و -وم-كرمان

 داملجویی
 1 مرد / زن آزاد

 10864 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :ورمام  ریوی علوم اجتماعی)30162-نوسامس(فوق نوسامس، :ورمام  ریوی امور فرهنگی)30156-فوق نوسامس(نوسامس، :انهوات و معارف اسالمی)30093

-فوق نوسامس(نوسامس، :فرهنگ و ارتباطات)30904-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ارتباطات اجتماعی)30735-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی)30724-نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا امور فرهنگی)31029

 خاموادهكارشناس وهداشا  10865
-سردار عباس آواد -ریگان -كرمان

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 10865 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش وهداشا خامواده)نوسامس(32247-:وهداشا عمومی)نوسامس(30177

 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارشناس وهداشا محوط 10866

 10866 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 )فوق نوسامس( :وهداشا محوط30180

 كارشناس وهداشا محوط 10867
-شهرک چاه ملک -ریگان -كرمان

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان كارشناس وهداشا محوط 10868

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان كارشناس وهداشا محوط 10869

 10867،10868،10869 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا محوط)نوسامس(30180

10870 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان راستور-وم-كرمان

10871 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان

 10870،10871 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد مركو جراطی محدود-وم-كرمان كارشناس ررتوشناسی 10872

 2 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارشناس ررتوشناسی 10873

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان كارشناس ررتوشناسی 10874

 3 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان كارشناس ررتوشناسی 10875

 10872،10873،10874،10875 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان راستور-وم-كرمان كارشناس تجهووات روش ی 10876

 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارشناس تجهووات روش ی 10877

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان كارشناس تجهووات روش ی 10878

 10876،10877،10878 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-نوسامس(
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 2 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان گر سوستمكارشناس تحلول 10879

 توضوحات:

 .واشدمیمدرک كارشناسی ارشد و  شرط داراوودن مدرک كارشناسی در ی ی از رشت  های مهندسی كامپووتر علوم كامپووتر و فناوری اطالعات مورد خبول 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان گر سوستمكارشناس تحلول 10880

 توضوحات:

 .واشدمیمدرک كارشناسی ارشد و  شرط داراوودن مدرک كارشناسی در ی ی از رشت  های مهندسی كامپووتر علوم كامپووتر و فناوری اطالعات مورد خبول 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان گر سوستمكارشناس تحلول 10881

 توضوحات:

 .واشدمیمدرک كارشناسی ارشد و  شرط داراوودن مدرک كارشناسی در ی ی از رشت  های مهندسی كامپووتر علوم كامپووتر و فناوری اطالعات مورد خبول 

 10879،10880،10881 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی كامپووتر گرایش مرم 31887-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتر گرایش سخا افوار):مهندسی 31347-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات)31280

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم كامپووتر)32173-فوق نوسامس(نوسامس، افوار)

 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارشناس تیذی  10882

 شرایط اختصاصی:

 مدرک كارشناسی تیذی  یا علوم وهداشتی در تیذی  مورد خبول اسا.مدرک كارشناسی ارشد و  شرط داشتن 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان كارشناس تیذی  10883

 شرایط اختصاصی:

 مدرک كارشناسی ارشد و  شرط داشتن مدرک كارشناسی تیذی  یا علوم وهداشتی در تیذی  مورد خبول اسا.

 10882،10883 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

10884 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان

 10884 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

10885 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان

 10885 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :گفتار درمامی)30979

 كارشناس طاوخی 10886
ستاد داملگاه )اداره امور -وم-كرمان

 طاوخی(
 1 مرد آزاد

 10886 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-نوسامس(:طاوق خضایی)فوق 30435-:طاوق خصوصی)فوق نوسامس(30431-:طاوق جوا و جرم شناسی)فوق نوسامس(30429-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق)30417

 :طاوق جوا)فوق نوسامس(32423-:طاوق عمومی)فوق نوسامس(31686-:طاوق كوفری و جرم شناسی)فوق نوسامس(30440

 1 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارشناس شنوایی سنجی 10887

 10887 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :شنوایی شناسی)30656

 2 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان كارشناس هوشبری 10888
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 2 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان كارشناس هوشبری 10889

 10888،10889 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد / زن آزاد وومارستان راستور-وم-كرمان كارگوین 10890

 10890 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی گرایش مناوع 31697-)فوق نوسامس(SIM:مدیریا دونتی گرایش 31696-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495

-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس( :مدیریا دونتی31909-امسامی)فوق نوسامس(

 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(32705-:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308

 2 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان كارگوین 10891

 10891 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق 31697-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)31495-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051

:مدیریا 31962-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)31861-نوسامس(

:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق 32235-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(

 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(32705-فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)32308-نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان كارگوین 10892

 10892 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-)فوق نوسامس(SIM:مدیریا دونتی گرایش 31696-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)31495-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051

:مدیریا دونتی گرایش 31909-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)31861-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697

-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-ق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش مانی)فو31962-تل والت و روش ها)فوق نوسامس(

:مدیریا دونتی گرایش مدیریا 32705-:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235

 سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان كارگوین 10893

 10893 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق 31697-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)31495-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051

:مدیریا 31962-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-فوق نوسامس(نوسامس، گرایش مدیریا مناوع امسامی):مدیریا 31861-نوسامس(

:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق 32235-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(

 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(32705-:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان مددكار وهداشتی و درمامی 10894

 10894 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013-فوق نوسامس(نوسامس، :سالما و رفاه اجتماعی)30635-فوق نوسامس(نوسامس، شناسی وانونی):روان 30511

سوب شناسی آ:32321-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش مدد كاری اجتماعی)32244-فوق نوسامس(نوسامس، :روان شناسی عمومی)31913

 فوق نوسامس(مس، نوسااجتماعی)

 1 مرد آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان خدمات مانی مسئول 10895

 توضوحات:

 ورای تصدی شیل امباردار

 2 مرد / زن آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان خدمات مانی مسئول 10896

 توضوحات:

 ورای تصدی شیل صندوخدار
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 2 مرد / زن آزاد ریگانوومارستان -ریگان-كرمان خدمات مانی مسئول 10897

 توضوحات:

 ورای تصدی شیل صندوخدار

 1 مرد آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان خدمات مانی مسئول 10898

 توضوحات:

 ورای تصدی رسا سازمامی كارررداز

 1 مرد آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان خدمات مانی مسئول 10899

 توضوحات:

 ورای تصدی شیل امباردار

 1 مرد آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان خدمات مانی مسئول 10900

 توضوحات:

 ورای تصدی شیل كارررداز

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مراد اواد-مرماشور-كرمان خدمات مانی مسئول 10901

 توضوحات:

 ورای تصدی شیل صندوخدار

 10895،10896،10897،10898،10899،10900،10901 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 مهندس ورق 10902
ستاد داملگاه )اداره توسع  -وم-كرمان

 مناوع فووی ی و امور عمرامی و تجهوواتی(
 1 مرد آزاد

 10902 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی ورق گرایش مخاورات)31168-فوق نوسامس(نوسامس، خدرت) -:مهندسی ورق 31167-ورق)نوسامس(:مهندسی 31164

:مهندسی ورق گرایش مخاورات 31972-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی ورق گرایش ان تروموک)31712-فوق نوسامس(نوسامس، كنترل)-:مهندسی ورق31172

-:مهندسی ورق گرایش كنترل و اووار دخوق)فوق نوسامس(32075-:مهندسی ورق گرایش شب   های امتاال و توزیع)فوق نوسامس(32073-سوستم)فوق نوسامس(

 :ت نونوژی ورق گرایش خدرت)نوسامس(32123

 مهندس تاسوسات 10903
ستاد داملگاه )اداره توسع  -وم-كرمان

 مناوع فووی ی و امور عمرامی و تجهوواتی(
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد مركو طبی كودكان-وم-كرمان مهندس تاسوسات 10904

 1 مرد آزاد وومارستان ریگان-ریگان-كرمان مهندس تاسوسات 10905

 10903،10904،10905 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات 32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، طرارتی و ورودتی)
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت یسپردن تعهد محضر، موظف و  داملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 24 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان فاطم  زهرا-ووشهر-ووشهر ررستار 10906

 10906 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان فاطم  زهرا-ووشهر-ووشهر ررستار 10907

 توضوحات:

 شروع و ار رذیرفت  شدگان این شیل محل در اوتدا وومارستان خلب ووشهر خواهد وود.

 10907 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459

 ررستار 10908
امام وومارستان -تنگستان-ووشهر

  اهرم)ع( طسون 
 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 10909
وومارستان شهود -دشتستان-ووشهر

 گنجی ورازجان
 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 5مفر، خامم:  2)آخا: 7

 مفر(

 ررستار 10910
وومارستان زینبو  -دشتی-ووشهر

 خورموج
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر )ع( وومارستان امام هادی -دیر-ووشهر ررستار 10911

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان واوت  ان  دیلم-دیلم-ووشهر ررستار 10912
 2مفر، خامم:  3)آخا: 5

 مفر(

 ررستار 10913
وومارستان امام -كنگان-ووشهر

 خمونی
 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 3مفر، خامم:  6)آخا: 9

 مفر(

 ررستار 10914
وومارستان سوامح و -گناوه-ووشهر

 سوختگی گناوه
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 10908،10909،10910،10911،10912،10913،10914 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 كارشناس اتاق عمل 10915
وومارستان فاطم  زهرا -ووشهر-ووشهر

 ووشهر )س(
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 كارشناس اتاق عمل 10916
امام وومارستان -تنگستان-ووشهر

 اهرم)ع( طسون 
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر )ع( وومارستان امام هادی -دیر-ووشهر كارشناس اتاق عمل 10917

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان واو  ان  -دیلم-ووشهر كارشناس اتاق عمل 10918
 1مفر، خامم:  2)آخا: 3

 مفر(

 10915،10916،10917،10918 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044
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 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10919
وومارستان امام -كنگان-ووشهر

 خمونی 
 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10920
وومارستان -گناوه-ووشهر

 امورانمومنون 
 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 10919،10920 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 كارشناس ررتوشناسی 10921
امام وومارستان -تنگستان-ووشهر

 اهرم)ع( طسون 
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 كارشناس ررتوشناسی 10922
وومارستان زینبو  -دشتی-ووشهر

 خورموج
 1 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان واو  ان  -دیلم-ووشهر ررتوشناسیكارشناس  10923
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 10921،10922،10923 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تجهووات روش ی 10924
هرا زوومارستان فاطم  -ووشهر-ووشهر

 ووشهر
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 10924 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی روش ی 31184-:مهندسی روش ی وووتریال)نوسامس(31183-:مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182-:مهندسی روش ی وانونی)نوسامس(31181

 وووم اموک)نوسامس(:مهندسی روش ی 31185-ووومواد)نوسامس(

 كارشناس هوشبری 10925
امام وومارستان -تنگستان-ووشهر

 اهرم)ع( طسون 
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان واو  ان  -دیلم-ووشهر كارشناس هوشبری 10926
 2مفر، خامم:  1)آخا: 3

 مفر(

 10925،10926 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 4 زن آزاد/ایثارگر وومارستان واو  ان  -دیلم-ووشهر ماما 10927

 ماما 10928
وومارستان امام -كنگان-ووشهر

 خمونی 
 3 زن آزاد/ایثارگر

 10927،10928 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 كاردان ررتوشناسی 10929
امام وومارستان -تنگستان-ووشهر

 اهرم)ع( طسون 
 1 زن آزاد

 10929 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()فوق دیپلم():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس اتاق عمل 10930
وومارستان امام -كنگان-ووشهر

 خمونی 
 1 مرد آزاد

 10930 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044
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 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10931
وومارستان امام -تنگستان-ووشهر

 طسون )ع( اهرم
 1 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10932
وومارستان زینبو  -دشتی-ووشهر

 خورموج
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان واو  ان  -دیلم-ووشهر ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10933

 10931،10932،10933 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 كارشناس وهداشا محوط 10934
وومارستان امام -تنگستان-ووشهر

 اهرم)ع( طسون 
 1 مرد / زن آزاد

 10934 یشماره )های(شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی وهداشا محوط)نوسامس(31175-:وهداشا محوط)نوسامس(30180

10935 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

امام وومارستان -تنگستان-ووشهر

  اهرم)ع( طسون 
 1 مرد / زن آزاد

 10935 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

 1 مرد / زن آزاد  )ع( وومارستان امام هادی-دیر-ووشهر كارشناس تجهووات روش ی 10936

 10936 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی روش ی 31184-:مهندسی روش ی وووتریال)نوسامس(31183-روش ی وووان تریک)نوسامس(:مهندسی 31182-:مهندسی روش ی وانونی)نوسامس(31181

 ووومواد)نوسامس(

 گر سوستمكارشناس تحلول 10937
امام وومارستان -تنگستان-ووشهر

 اهرم)ع( طسون 
 1 مرد آزاد

 10937 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 اطالعات)نوسامس(:مهندسی فناوری 31280

 كارشناس تیذی  10938
وومارستان زینبو  -دشتی-ووشهر

 خورموج
 1 مرد / زن آزاد

 10938 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:تیذی )نوسامس(30300

 1 مرد / زن آزاد  )ع( وومارستان امام هادی-دیر-ووشهر كارشناس هوشبری 10939

 كارشناس هوشبری 10940
وومارستان امام -كنگان-ووشهر

 )ره(خمونی 
 1 مرد آزاد

 10939،10940 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
درصد ایثارگران ماوای سهمو  از وون ایثارگران واجد شرایط شركا كننده در آزمون صورت می گورد و  25سهمو  وا توج  و  عدم ت مول ظرفوا  -1

 در صورت عدم ت مول ظرفوا، مامده سهمو  مذكور و  رذیرش و جذب داوطلبان آزاد اختصاص خواهد یافا.
 ( رس از امجام مصاطب  تخصصی خواهد وود.گر سوستمرشناس تحلولكا)  11061، 11060، 10965رذیرش مهایی داوطلبان در كد شیل محل های  -2
، از جنس مخانف ت مول در صورت عدم ت مول ظرفوا از یک جنسوا در رشت  های شیلی ك  تعداد ملخصی از یک جنسوا ملخص شده اسا -3

 .  گردد ظرفوا می

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 38 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-جنوویخراسان  ررستار 10941

 5 مرد آزاد/ایثارگر زیركوه-خراسان جنووی ررستار 10942

 4 زن آزاد/ایثارگر زیركوه-خراسان جنووی ررستار 10943

 10 مرد آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی ررستار 10944

 21 زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی ررستار 10945

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر خاین-خراسان جنووی ررستار 10946

 10941،10942،10943،10944،10945،10946 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی روشک عمومی 10947

 10947 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 6 مرد آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی طساودار 10948

 10948 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی داروساز 10949

 10949 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :داروسازی)دكتری(30455

 3 مرد آزاد/ایثارگر شوسف-مهبندان-خراسان جنووی كاردان فوریا های روش ی 10950

 10950 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 8 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی عمل كارشناس اتاق 10951

 15 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-جنوویخراسان  كارشناس اتاق عمل 10952

 10951،10952 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

10953 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(
 5 زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی

 10953 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 13 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10954

 13 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  10955

 10954،10955 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721



110 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

10956 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی

 10956 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)نوسامس(31047

10957 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 14 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی

 توضوحات:

 .واشدمیجها رسا سازمامی منلی وخش 

 10957 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 روش ی)نوسامس(:كتاوداری در شاخ  31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

10958 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-جنووی خراسان

10959 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر زیركوه-خراسان جنووی

 10958،10959 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

10960 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 8 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی منلی وخش 

 10960 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-روش ی)نوسامس(:مدارک 31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

10961 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 7 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی

 10961 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

10962 
ررتو درمامی كارشناس 

 )رادیوتراری(
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی

 10962 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335

 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی كارشناس ررتوشناسی 10963

 10 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی ررتوشناسیكارشناس  10964

 10963،10964 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 4 مرد آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی گر سوستمكارشناس تحلول 10965

 10965 یشماره )های(شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات)31280

10966 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی

 10966 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی كارشناس هوشبری 10967

 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی كارشناس هوشبری 10968

 10967،10968 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 6 مرد آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی كارگوین 10969

 10969 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31079-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:مدیریا اجرایی)فوق نوسامس(31021

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی كتاودار 10970

 10970 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری)نوسامس(31467-:علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)نوسامس(30841

 5 زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی ماما 10971

 3 زن آزاد/ایثارگر زیركوه-خراسان جنووی ماما 10972

 10971،10972 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی مددكار وهداشتی و درمامی 10973

 10973 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مددكاری اجتماعی)نوسامس(31013

 4 مرد آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 10974

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی كارررداز 

 10 مرد آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 10975

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی امباردار 

 11 مرد آزاد/ایثارگر وورجند-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 10976

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی صندوق دار 

 3 مرد آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 10977

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی امباردار 

 4 مرد آزاد/ایثارگر فردوس-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 10978

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی صندوق دار 

 10974،10975،10976،10977،10978 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 ررستار 10979
مركو طبس -درموان-خراسان جنووی

 مسونا
 1 مرد / زن آزاد

 ررستار 10980
-درح -سروول  -خراسان جنووی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 10979،10980 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 2 مرد / زن آزاد فردوس-خراسان جنووی ررستار 10981

 10981 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)فوق نوسامس(30218

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی روشک عمومی 10982

 10982 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد فردوس-خراسان جنووی روشک متخصص رادیونوژی 10983

 10983 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 1 زن آزاد فردوس-خراسان جنووی روشک متخصص زمان و زایمان 10984

 10984 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 2 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی طساودار 10985

 10985 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 مانی)فوق نوسامس(:مدیریا 31074-:طساوداری)فوق نوسامس(30408

 2 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی طساودار 10986

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی امون اموال 

 10986 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی طساودار 10987

 10987 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)فوق نوسامس(31074-:طساوداری)فوق نوسامس(30408

 1 مرد آزاد زیركوه-خراسان جنووی طساودار 10988

 1 مرد آزاد سروول -خراسان جنووی طساودار 10989

 2 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی طساودار 10990

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی طساودار 10991

 توضوحات:

 .واشدمیجها رسا سازمامی امون اموال 

 10988،10989،10990،10991 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد / زن آزاد زیركوه-خراسان جنووی داروساز 10992

 1 مرد / زن آزاد فردوس-خراسان جنووی داروساز 10993

 10992،10993 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری(30455

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی دمدامپوشک 10994

 10994 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :دمدامپوش ی)دكتری(30483
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد مهبندان-خراسان جنووی رواملناس 10995

 توضوحات:
 جها رسا رواملناس--

 10995 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833

 1 زن آزاد فردوس-خراسان جنووی كاردان اتاق عمل 10996

 10996 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كاردان فوریا های روش ی 10997

 1 مرد آزاد مركو مود-سروول -خراسان جنووی كاردان فوریا های روش ی 10998

 1 مرد آزاد طبس-خراسان جنووی كاردان فوریا های روش ی 10999

 1 مرد آزاد مركو دیهوک-طبس-جنوویخراسان  كاردان فوریا های روش ی 11000

 كاردان فوریا های روش ی 11001
-ورون -فردوس -خراسان جنووی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد خاین-خراسان جنووی كاردان فوریا های روش ی 11002

 كاردان فوریا های روش ی 11003
-سودال -مهبندان -خراسان جنووی

 وهداشتی درمامی روستاییمركو 
 1 مرد آزاد

 10997،10998،10999،11000،11001،11002،11003 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 1 زن آزاد فردوس-خراسان جنووی كاردان هوشبری 11004

 11004 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443

11005 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )روشک(
 2 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی

 11005 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11006

 توضوحات:
 هیآزمایلگاملروط و  دارا وودن كارشناسی علوم 

 11006 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :سم شناسی)فوق نوسامس(30636

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11007

 توضوحات:
 هیآزمایلگاملروط و  دارا وودن كارشناسی علوم 

 11007 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11008

 توضوحات:
 هیآزمایلگاملروط و  دارا وودن كارشناسی علوم 

 11008 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214-:ایمنی شناسی روش ی)فوق نوسامس(30133

 1 مرد / زن آزاد خوسف-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11009
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 1 / زن مرد آزاد مركو گویک-درموان-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11010

 2 مرد آزاد زیركوه-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11011

 1 زن آزاد زیركوه-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11012

 1 مرد آزاد مهبندان-خراسان جنووی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11013

 11009،11010،11011،11012،11013 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی مار موضوعیآكارشناس  11014

 11014 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :امار ریاضی)فوق نوسامس(30022

11015 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 2 مرد / زن آزاد وورجند-جنوویخراسان 

 11015 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

11016 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 1 مرد / زن آزاد فردوس-خراسان جنووی

 شرایط اختصاصی:
 وهداشتی درمامیملروط و  دارا وودن مدرک كارشناسی مدیریا خدمات 

 11016 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اختصاد سالما)فوق نوسامس(30074

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس امور اداری 11017

 توضوحات:
 .واشدمی آموزشجها رسا سازمامی كارشناس 

 11017 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 )فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020-و وهسازی مناوع امسامی)فوق نوسامس( آموزش:علوم ترووتی گرایش 30754

 2 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس امور اداری 11018

 توضوحات:
 .واشدمیجها رسا سازمامی كارشناس خدمات عمومی 

 1 مرد آزاد وورجند-جنوویخراسان  كارشناس امور اداری 11019

 توضوحات:
 .واشدمیجها رسا سازمامی كارشناس امور روگوری 

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس امور اداری 11020

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی كارشناس امور اداری 11021

 11018،11019،11020،11021 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:مدیریا اجرایی)فوق نوسامس(31021

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی آموزشیكارشناس امور  11022

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی آموزشیكارشناس امور  11023

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی آموزشیكارشناس امور  11024

 11022،11023،11024 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 )نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020-)نوسامس(آموزشی:ورمام  ریوی 30154

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس امور رژوهلی 11025

 11025 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ارودموونوژی)فوق نوسامس(30043
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 2 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس امور رژوهلی 11026

 11026 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس امور داملجویان 11027

 1 زن آزاد وورجند-خراسان جنووی داملجویانكارشناس امور  11028

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی كارشناس امور داملجویان 11029

 1 مرد / زن آزاد خاین-خراسان جنووی كارشناس امور داملجویان 11030

 11027،11028،11029،11030 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 )نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-)نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی كارشناس وهداشا طرف  ای 11031

 11031 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی وهداشا طرف  ای)نوسامس(31174

 1 زن آزاد وورجند-جنوویخراسان  كارشناس وهداشا خامواده 11032

 شرایط اختصاصی:
 17دارا وودن طداخل معدل 

 1 زن آزاد درموان-خراسان جنووی كارشناس وهداشا خامواده 11033

 كارشناس وهداشا خامواده 11034
-خوان -درموان -خراسان جنووی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد سرایان-جنووی خراسان كارشناس وهداشا خامواده 11035

 كارشناس وهداشا خامواده 11036
-روم  -مهبندان -خراسان جنووی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 11032،11033،11034،11035،11036 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا عمومی)نوسامس(30177

 2 مرد آزاد وورجند-جنوویخراسان  كارشناس وهداشا محوط 11037

 1 مرد / زن آزاد مركو ایسک-سرایان-خراسان جنووی كارشناس وهداشا محوط 11038

 1 مرد / زن آزاد سروول -خراسان جنووی كارشناس وهداشا محوط 11039

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی كارشناس وهداشا محوط 11040

 1 مرد آزاد مهبندان-جنوویخراسان  كارشناس وهداشا محوط 11041

 كارشناس وهداشا محوط 11042
-دهک -مهبندان -خراسان جنووی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 11037،11038،11039،11040،11041،11042 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی وهداشا محوط)نوسامس(31175

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس وونایی سنجی 11043

 11043 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :وونایی سنجی)30203

 1 مرد / زن آزاد زیركوه-خراسان جنووی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11044

 توضوحات:

 .واشدمیجها رسا سازمامی منلی وخش 

 11044 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929
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 1 مرد / زن آزاد خاین-خراسان جنووی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11045

 1 مرد / زن آزاد مهبندان-جنوویخراسان  كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11046

 11045،11046 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

11047 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(
 2 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی

 توضوحات:

 رادیو تراری()ملروط و  دارا وودن كارشناسی ت نونوژی ررتو درمامی 

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس ررتوشناسی 11048

 شرایط اختصاصی:

 و  شرط دارا وودن كارشناسی رادیونوژی )ت نونوژی ررتو شناسی(.

 11047،11048 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965

 1 مرد آزاد زیركوه-جنوویخراسان  كارشناس ررتوشناسی 11049

 1 زن آزاد زیركوه-خراسان جنووی كارشناس ررتوشناسی 11050

 2 مرد / زن آزاد خاین-خراسان جنووی كارشناس ررتوشناسی 11051

 11049،11050،11051 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

11052 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد ولروی -خراسان جنووی

11053 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد خوسف-خراسان جنووی

11054 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد درموان-جنوویخراسان 

11055 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

مركو -درموان-خراسان جنووی
 خهستان

 1 مرد آزاد

11056 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

-خواملرف -مهبندان -خراسان جنووی
 مركو وهداشتی درمامی روستایی

 1 مرد آزاد

 11052،11053،11054،11055،11056 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 عمومی)نوسامس(:وهداشا 30177

 2 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس تجهووات روش ی 11057

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی كارشناس تجهووات روش ی 11058

 11057،11058 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی روش ی وووم اموک)نوسامس(31185-ووومواد)نوسامس(:مهندسی روش ی 31184-:مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی كارشناس تجهووات روش ی 11059

 11059 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 روش ی وووم اموک)فوق نوسامس(:مهندسی 31185-:مهندسی روش ی ووومواد)فوق نوسامس(31184-:مهندسی روش ی وووان تریک)فوق نوسامس(31182

 2 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی گر سوستمكارشناس تحلول 11060

 شرایط اختصاصی:
 16دارا وودن طداخل معدل 

 11060 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 افوار)فوق نوسامس(:مهندسی كامپووتر گرایش مرم 31887-:مهندسی فناوری اطالعات)فوق نوسامس(31280
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 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی گر سوستمكارشناس تحلول 11061

 11061 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)نوسامس(31887-:مهندسی فناوری اطالعات)نوسامس(31280

 2 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس تیذی  11062

 توضوحات:
 كارشناسی ارشد وهداشا و ایمنی مواد غذایی ملروط و  دارا وودن كارشناسی تیذی  یا علوم تیذی  یا علوم وهداشتی در تیذی -

 1 مرد / زن آزاد فردوس-خراسان جنووی كارشناس تیذی  11063

 توضوحات:
 وودن كارشناسی تیذی  یا علوم تیذی  یا علوم وهداشتی در تیذی  كارشناسی ارشد وهداشا و ایمنی مواد غذایی ملروط و  دارا--

 11062،11063 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:علوم 30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300-:وهداشا و ایمنی مواد غذایی)فوق نوسامس(30184
 فوق نوسامس(نوسامس، تیذی )

11064 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی

 11064 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

11065 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی

 11065 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا توامبخلی)31039-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس رواوط عمومی 11066

 11066 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا رسام )نوسامس(31053-دونتی)نوسامس(:مدیریا 31051

 1 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس سمعی و وصری 11067

 11067 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ارتباط تصویری گرایش تصویرسازی)نوسامس(32850-:ورق )ان تروموک()نوسامس(32830

 1 مرد / زن آزاد فردوس-جنوویخراسان  كارشناس شنوایی سنجی 11068

 11068 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :شنوایی شناسی)نوسامس(30656

 2 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی كارشناس فوریا های روش ی 11069

 1 مرد آزاد سرایان-خراسان جنووی كارشناس فوریا های روش ی 11070

 11069،11070 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

11071 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی

 شرایط اختصاصی:

 16داشتن معدل 

 11071 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :علوم و صنایع غذایی)فوق نوسامس(32851-:شومی)فوق نوسامس(30664
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11072 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 زن آزاد وورجند-خراسان جنووی

 شرایط اختصاصی:

 17دارا وودن طداخل معدل 

 11072 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم و صنایع غذایی)دكتری(32851

 1 مرد / زن آزاد سرایان-خراسان جنووی كارشناس هوشبری 11073

 11073 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد آزاد زیركوه-خراسان جنووی كارگوین 11074

 1 مرد / زن آزاد سرایان-خراسان جنووی كارگوین 11075

 2 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی كارگوین 11076

 11074،11075،11076 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31079-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:مدیریا اجرایی)فوق نوسامس(31021

 1 مرد / زن آزاد وورجند-جنوویخراسان  كتاودار 11077

 11077 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم كتاوداری و اطالع رسامی)علم اطالعات و دامش شناسی()32848

 1 زن آزاد مركو ایسک-سرایان-خراسان جنووی ماما 11078

 1 زن آزاد سروول -خراسان جنووی ماما 11079

 2 زن آزاد فردوس-خراسان جنووی ماما 11080

 11078،11079،11080 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 1 مرد آزاد وورجند-جنووی خراسان متصدی امور دفتری 11081

 1 مرد / زن آزاد وورجند-خراسان جنووی متصدی امور دفتری 11082

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی دفتریمتصدی امور  11083

 11081،11082،11083 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 2 مرد / زن آزاد فردوس-خراسان جنووی مددكار وهداشتی و درمامی 11084

 1 مرد آزاد مهبندان-خراسان جنووی مددكار وهداشتی و درمامی 11085

 11084،11085 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مددكاری اجتماعی)نوسامس(31013

 1 مرد آزاد خوسف-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 11086

 1 مرد آزاد درموان-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 11087

 توضوحات:

 .واشدمیجها رسا سازمامی كارررداز 
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 1 مرد آزاد زیركوه-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 11088

 توضوحات:

 .واشدمیجها رسا سازمامی كارررداز 

 2 مرد آزاد زیركوه-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 11089

 توضوحات:

 .واشدمیجها رسا سازمامی صندوق دار 

 2 مرد آزاد فردوس-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 11090

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی كارررداز 

 1 مرد آزاد خاین-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 11091

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی امباردار 

 1 مرد آزاد مهبندان-خراسان جنووی خدمات مانی مسئول 11092

 توضوحات:

 واشدمیجها رسا سازمامی كارررداز 

 11086،11087،11088،11089،11090،11091،11092 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد خوسف-خراسان جنووی دفتر مسئول 11093

 11093 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طاوق)نوسامس(30417

 2 مرد آزاد وورجند-خراسان جنووی مهندس تاسوسات 11094

 11094 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)نوسامس(32078-:مهندسی تاسوسات)نوسامس(31974-:مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)نوسامس(31326
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

سال مبنی ور خدما در  10رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت 

زمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب آدرصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از  25سهمو  خامومی  -2

 مو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سه

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11095

 -تروا طودری  -خراسان رضوی

مركو وهداشتی و درمامی -كدكن

 شهری روستایی شبام  روزی

 1 مرد / زن آزاد

 ررستار 11096

 -تروا طودری  -خراسان رضوی

مركو وهداشتی و درمامی -كدكن

 روستایی شبام  روزیشهری 

 1 زن آزاد

 11095،11096 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 روشک متخصص زمان و زایمان 11097

-تروا طودری -خراسان رضوی

درمامی مهم دی  آموزشیوومارستان 

 كادر روش ی -

 1 زن آزاد

 11097 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 كاردان فوریا های روش ی 11098
رایگاه اورژامس -زاوه-خراسان رضوی

 شهری دونا اواد 115
 1 مرد آزاد

 11098 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 كارشناس وهداشا خامواده 11099

 -تروا طودری  -خراسان رضوی

مركو وهداشتی و درمامی -كدكن

 شهری روستایی شبام  روزی

 1 زن آزاد

 11099 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی)نوسامس(30177

 كارشناس وهداشا محوط 11100

-تروا طودری -خراسان رضوی

درمامی مهم دی  آموزشیوومارستان 

 مدیریا وومارستان -

 1 مرد آزاد

 11100 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی وهداشا محوط)نوسامس(31175

11101 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 -تروا طودری  -خراسان رضوی

مركو وهداشتی و درمامی -كدكن

 شهری روستایی شبام  روزی

 1 مرد / زن آزاد

11102 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 وومارستان-تروا طودری -خراسان رضوی

كادر وایگامی،  -درمامی مهم دی  آموزشی

 مدارک روش ی، رذیرش و امار

 1 مرد آزاد

 11101،11102 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس فوریا های روش ی 11103
اه رایگ-تروا طودری -خراسان رضوی

 اورژامس وون جاده ای تروا طودری 
 4 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11104
رایگاه اورژامس -زاوه-خراسان رضوی

 شهری دونا اواد 115
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11105
 رایگاه-م  والت-خراسان رضوی

 شهری فوض اواد 115اورژامس 
 1 مرد آزاد

 11103،11104،11105 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 ماما 11106

-تروا طودری -خراسان رضوی

درمامی مهم دی  آموزشیوومارستان 

 خدمات ررستاری -

 2 زن آزاد

 11106 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 عنوانو وراور ماررات، متااضی  ایثارگر در ازمون فوق شركا شیلی در صورت های رشت  كلو  وا توج  و  كسر سهمو  ایثارگران از ازمون استخدامی در -2

 .سهمو  ازاد خواهد شد و داوطلب هوچ گوم  ادعایی مسبا و  سهمو  ایثارگری مخواهد داشا دارمده

 رذیرش مهایی در كلو  شیل محل ها رس از امجام مصاطب  تخصصی صورت خواهد گرفا. -3

 .خواهند شد وریو ارگشهر تهران  هایومارستهاناز و ی یدر  رذیرفت  شدگان مهایی -4

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 178 مرد / زن آزاد تهران-تهران ررستار 11107

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 11107 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029

:ررستاری مراخبا های 32857- )فوق نوسامس(:ررستاری سالما جامع32855-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853

 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-ویژه موزادان)فوق نوسامس(

 16 مرد / زن آزاد تهران-تهران طساودار 11108

 11108 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، :طساورسی)30410-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری و امور مانی)30409-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408-فوق نوسامس(نوسامس، :اختصاد)30063

- ی)نوسامس(:مدیریا امور وام31027-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(

:مدیریا 31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا ووم )31035-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034

:مدیریا دونتی 31495-مس(فوق نوسانوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065-فوق نوسامس(نوسامس، دونتی كلو  گرایش ها)

 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش مدیریا مناوع امسامی)

 6 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس اتاق عمل 11109

 11109 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 6 مرد / زن آزاد تهران-تهران ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11110

 شرایط اختصاصی:
تونوژی، واكتری ارشت  های وووشومی وانونی، امگل شناسی روش ی، ویروس شناسی روش ی، ایمنی شناسی روش ی، وافا شناسی، مو روب شناسی روش ی، سم شناسی، هم

 ی.هآزمایلگامدرک تحصولی كارشناسی علوم  هی و وامک خون)هماتونوژی(، ژمتوک امسامی ملروط و  دارا وودنآزمایلگاشناسی، خارچ شناسی روش ی، خون شناسی 

 11110 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:وافا شناسی)فوق نوسامس(30145-:ایمنی شناسی روش ی)فوق نوسامس(30133-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124
:خارچ شناسی 30975-(نوسامسهی)آزمایلگا:علوم 30721-:سم شناسی)فوق نوسامس(30636-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214

-:ویروس شناسی روش ی)فوق نوسامس(31445-فوق نوسامس(نوسامس، :هماتونوژی)31429-:مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404-روش ی)فوق نوسامس(
 :وامک خون گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(31726-هی و وامک خون وا گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(آزمایلگا:خون شناسی 31659

 7 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس امور اجرایی وومارستان 11111

 شرایط اختصاصی:
 ی.شتی و درماممدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  های اختصاد وهداشا و مدیریا اجرایی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات وهدا

 11111 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047-:مدیریا اجرایی)فوق نوسامس(31021-:اختصاد وهداشا)فوق نوسامس(30068

 3 مرد / زن آزاد تهران-تهران آموزشیكارشناس امور  11112

 11112 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ت نونوژی 30332-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:تحاواات 30265
 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی

 7 / زن مرد آزاد تهران-تهران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11113

 23 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11114

 توضوحات:
 .واشدمیكد شیل محل جها تصدی رسا سازمامی منلی وخش 

 11113،11114 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

11115 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(
 3 مرد / زن آزاد تهران-تهران

 شرایط اختصاصی:
ررتوزا ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  های فوویک روش ی، رادیوووونوژی و طفاظا ررتوی، علوم داروهای رمد

 ت نونوژی ررتودرمامی

 توضوحات:
 واشدمیاین شیل محل جها تصدی رسا كارشناس ررتو درمامی 

 11115 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:علوم داروهای ررتوزا)فوق نوسامس(30781-ررتویی)فوق نوسامس( :رادیوووونوژی و طفاظا30492-:ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335
 :فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965

 5 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس ررتوشناسی 11116

 شرایط اختصاصی:
(، فناوری MRIفناوری تصویرورداری روش ی)مدرک تحصولی كارشناسی ارشد در رشت  رادیوووونوژی و طفاظا ررتویی، ماموت نونوژی روش ی، فوویک روش ی، 

 تصویرورداری روش ی)سی تی اس ن( ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  ررتوشناسی)رادیونوژی(

 توضوحات:
 واشدمیاین شیل محل جها تصدی رسا كارشناس رادیونوژی 

 11116 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ماموت نونوژی 31412-:فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965-:رادیوووونوژی و طفاظا ررتویی)فوق نوسامس(30492-رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 اس ن)فوق نوسامس(:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش سی تی 32249-)فوق نوسامس( MRI:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32248-روش ی)فوق نوسامس(
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 6 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس تجهووات روش ی 11117

 شرایط اختصاصی:

 مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مهندسی هست  ای)ررتوروش ی( و ماموت نونوژی روش ی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس مهندسی روش ی.

 11117 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی ارتوک و نوور)31159

روش ی  :مهندسی31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-نوسامس(

:ماموت نونوژی 31412-فوق نوسامس(نوسامس، :م اتروموک)31383-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووو رواتوک)31186-فوق نوسامس(نوسامس، وووم اموک)

 :مهندسی هست  ای گرایش ررتوروش ی)فوق نوسامس(31754-روش ی)فوق نوسامس(

 6 مرد / زن آزاد تهران-تهران گر سوستمكارشناس تحلول 11118

 11118 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی صنایع گرایش مدیریا سوستم و وهره وری)31240-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی صنایع گرایش ورمام  ریوی و تحلول سوستم ها)31237

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری سوستم های كامپووتری)31348-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340-نوسامس(

فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)31832-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و تونود مرم افوار)31535

نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873-فوق نوسامس(نوسامس، هندسی سوستم):مهندسی صنایع گرایش م31868-نوسامس(

فوق نوسامس، اطالعات گرایش شب   های كامپووتری) فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی صنایع گرایش اتوماسوون)32162-فوق نوسامس(نوسامس، فناوری اطالعات گرایش معماری سازمامی):مهندسی 31914-نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی)32172

 2 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس طاوخی 11119

 11119 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، :طاوق عمومی)31686-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق خضایی)30435-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق خصوصی)30431-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق)30417

 فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق جوا)32423-فوق نوسامس(

 2 مرد / زن آزاد تهران-تهران آموزشیكارشناس خدمات  11120

 11120 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

:علوم ترووتی گرایش مدیریا 31854-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی

11121 
كارشناس راه و ساختمان و 

 شهرسازی
 2 زنمرد /  آزاد تهران-تهران

 11121 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی عمران كلو  گرایش ها)31278-فوق نوسامس(نوسامس، :معماری)31131-فوق نوسامس(نوسامس، :راه و ساختمان كلو  گرایش ها)30496

 7 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارشناس شب   11122

 11122 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

:مدیریا 31072-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و توسع  مرم افوار)فوق نوسامس(30704-()فوق نوسامس(ITاطالعات ) فناوری:ت نونوژی ارتباطات و 30334

:مهندسی كامپووتر گرایش معماری سوستم های 31348-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347-فوق نوسامس(نوسامس، فناوری اطالعات)

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)31832-:مرم افوار كامپووتر)فوق نوسامس(31415-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری)

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مخاورات امن)31853-فوق نوسامس( نوسامس،:مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنوا اطالعات)31844

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873

 فوق نوسامس(نوسامس، های كامپووتری)اطالعات گرایش شب    فناوری:مهندسی 31910

 9 مرد / زن آزاد تهران-تهران كارگوین 11123

 11123 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31034-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، :اختصاد)30063

:مدیریا 31065-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا ووم )31035-فوق نوسامس(نوسامس، وازرگامی)

 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع31495-:مدیریا گرایش مدیریا سواسا گذاری وخش عمومی)فوق نوسامس(31493-فوق نوسامس(نوسامس، صنعتی)

 فوق نوسامس(نوسامس، امسامی)
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 3 مرد / زن آزاد تهران-تهران كتاودار 11124

 11124 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

دامش :علوم كتاوداری و اطالع رسامی)علم اطالعات و 32848-:كتاوداری)نوسامس(31467-:علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)نوسامس(30841

 شناسی()نوسامس(

 3 مرد آزاد تهران-تهران خدمات مانی مسئول 11125

 توضوحات:

 این شیل محل جها تصدی رسا سازمامی امباردار موباشد.

 3 مرد / زن آزاد تهران-تهران خدمات مانی مسئول 11126

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها تصدی رسا امون اموال 

 6 مرد / زن آزاد تهران-تهران خدمات مانی مسئول 11127

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا سازمامی متصدی صدور خبض 

 9 مرد آزاد تهران-تهران خدمات مانی مسئول 11128

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا سازمامی كارررداز 

 11125،11126،11127،11128 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31065-:مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)نوسامس(31052-:مدیریا ووم )نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-صنعتی)نوسامس(

 6 مرد / زن آزاد تهران-تهران مهندس تاسوسات 11129

 11129 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات 32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، ب):علمی كاروردی عمران گرایش شب   های اب و فاضال32505-فوق نوسامس(نوسامس، طرارتی و ورودتی)
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور )اهواز( هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

سال مبنی ور خدما در محل  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -

  تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.مورد 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر امدی ا-خوزستان ررستار 11130

 توضوحات:
 شیل محل رذیرفت  شده اخذ خواهد شد.از داوطلبان سند تعهد محضری رنج سان  جها خدما در همان 

 22 مرد / زن آزاد/ایثارگر امدیملک-خوزستان ررستار 11131

 119 مرد / زن آزاد/ایثارگر اهواز-خوزستان ررستار 11132

 ررستار 11133
مركو -ترشک -ایذه -خوزستان

 وهداشتی درمامی شبام  روزی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 سند تعهد محضری رنج سان  جها خدما در همان شیل محل رذیرفت  شده اخذ خواهد شد.از داوطلبان 

 12 مرد / زن آزاد/ایثارگر وندرماهلهر-خوزستان ررستار 11134

 36 مرد / زن آزاد/ایثارگر رامهرمو-خوزستان ررستار 11135

 59 مرد / زن آزاد/ایثارگر سوسنگرد-خوزستان ررستار 11136

 11130،11131،11132،11133،11134،11135،11136 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :ررستاری)نوسامس(30218

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر امدیملک-خوزستان روشک متخصص طب اورژامس 11137

 شرایط اختصاصی:
 سال تجرو  مرتبط 2دارا وودن طداخل 

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وندرماهلهر-خوزستان روشک متخصص طب اورژامس 11138

 شرایط اختصاصی:
 انف( دارا وودن گواهونام  تخصصی در رشت  طب اورژامس ب( دارا وودن طداخل دو سال تجرو  مرتبط

 11137،11138 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 22 مرد / زن آزاد/ایثارگر اهواز-خوزستان كارشناس اتاق عمل 11139

 شرایط اختصاصی:
 دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس اتاق عمل

 7 مرد / زن آزاد/ایثارگر رامهرمو-خوزستان كارشناس اتاق عمل 11140

 شرایط اختصاصی:
 ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس اتاق عملكارشناسی ارشد 

 1 مرد / زن آزاد/ایثارگر سوسنگرد-خوزستان كارشناس اتاق عمل 11141

 شرایط اختصاصی:
 كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس اتاق عمل

 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر سوسنگرد-خوزستان كارشناس اتاق عمل 11142

 شرایط اختصاصی:
 كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس اتاق عمل

 11139،11140،11141،11142 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 نوسامس(:ت نونوژی گردش خون)فوق 31459-:اتاق عمل)نوسامس(30044
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 14 مرد / زن آزاد/ایثارگر اهواز-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11143

 1 مرد / زن آزاد/ایثارگر هفتگل-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11144

 11143،11144 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 20 مرد / زن آزاد/ایثارگر اهواز-خوزستان رذیرش و مدارک روش یكارشناس  11145

 11145 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد/ایثارگر امدی ا-خوزستان كارشناس ررتوشناسی 11146

 شرایط اختصاصی:

 ارشد ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  ت نونوژی ررتو شناسی )رادیونوژی( كارشناسی

 كارشناس ررتوشناسی 11147
مركو -ده دز -ایذه -خوزستان

 وهداشتی درمامی
 1 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:

 ت نونوژی ررتو شناسی )رادیونوژی(كارشناسی ارشد ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  

 11146،11147 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32249-)فوق نوسامس( MRI:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32248-رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 سی تی اس ن)فوق نوسامس(

 10 مرد آزاد/ایثارگر اهواز-خوزستان كارشناس فوریا های روش ی 11148

 11148 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر رامهرمو-خوزستان كارشناس هوشبری 11149

 شرایط اختصاصی:

 دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی هوشبری

 7 مرد / زن آزاد/ایثارگر سوسنگرد-خوزستان كارشناس هوشبری 11150

 شرایط اختصاصی:

 مدرک تحصولی كارشناسی هوشبریدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن 

 11149،11150 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 26 مرد / زن آزاد/ایثارگر اهواز-خوزستان منلی وخش 11151

 شرایط اختصاصی:

 وخش خواهد ووداشتیال رذیرفت  شدگان در شیل منلی 

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر رامهرمو-خوزستان منلی وخش 11152

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل منلی وخش خواهد وود

 11151،11152 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 71 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان ررستار 11153

 175 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان ررستار 11154

 86 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان ررستار 11155

 40 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان ررستار 11156
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 32 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان ررستار 11157

 1 مرد / زن آزاد هفتگل-خوزستان ررستار 11158

 1 مرد / زن آزاد هندیجان-خوزستان ررستار 11159

 1 مرد / زن آزاد هویوه-خوزستان ررستار 11160

 11153،11154،11155،11156،11157،11158،11159،11160 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد / زن آزاد امدیملک-خوزستان طساودار 11161

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار و امون اموال خواهد وود.

 4 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان طساودار 11162

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار خواهد وود.

 11161،11162 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31074-:طساورسی)نوسامس(30410-:طساوداری و امور مانی)نوسامس(30409-:طساوداری)نوسامس(30408-:امور مانی و مانواتی)نوسامس(30116

 مانی)نوسامس(

 6 مرد آزاد اهواز-خوزستان طساودار 11163

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس امور مانی خواهد وود

 11163 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:طساورسی)فوق نوسامس(30410-:طساوداری و امور مانی)فوق نوسامس(30409-:طساوداری)فوق نوسامس(30408-:امور مانی و مانواتی)فوق نوسامس(30116
 :مدیریا مانی)فوق نوسامس(31074-:مدیریا وازرگامی)فوق نوسامس(31034

 2 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان طساودار 11164

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار و امون اموال خواهد وود.

 1 مرد / زن آزاد وندرماهلهر-خوزستان طساودار 11165

 1 مرد / زن آزاد طمودی -خوزستان طساودار 11166

 شرایط اختصاصی:
 خواهد وود.اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار 

 1 مرد / زن آزاد رامهرمو-خوزستان طساودار 11167

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار خواهد وود.

 2 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان طساودار 11168

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار خواهد وود.

 2 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان طساودار 11169

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار خواهد وود.

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان طساودار 11170

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار و امون اموال خواهد وود.

 1 مرد / زن آزاد هندیجان-خوزستان طساودار 11171

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار و امون اموال خواهد وود.
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 1 مرد / زن آزاد هویوه-خوزستان طساودار 11172

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل طساودار خواهد وود.

 11164،11165،11166،11167،11168،11169،11170،11171،11172 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31074-:طساورسی)نوسامس(30410-:طساوداری و امور مانی)نوسامس(30409-:طساوداری)نوسامس(30408-:امور مانی و مانواتی)نوسامس(30116

 مانی)نوسامس(

 2 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان دارو ساز 11173

 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان دارو ساز 11174

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان دارو ساز 11175

 11173،11174،11175 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری(30455

 1 مرد آزاد اهواز-خوزستان رواملناس 11176

 11176 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :رواملناسی وانونی)فوق نوسامس(32833

 1 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان رواملناس 11177

 1 مرد / زن آزاد رامهرمو-خوزستان رواملناس 11178

 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان رواملناس 11179

 11177،11178،11179 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 وانونی)نوسامس(:رواملناسی 32833

 1 مرد / زن آزاد هویوه-خوزستان رواملناس 11180

 11180 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :رواملناسی وانونی)نوسامس(32833-:رواملناسی عمومی)نوسامس(32831

 1 مرد آزاد امدی ا-خوزستان كاردان فوریا های روش ی 11181

 1 مرد آزاد هفتگل-خوزستان كاردان فوریا های روش ی 11182

 11181،11182 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 5 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارشناس اتاق عمل 11183

 شرایط اختصاصی:

 ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس اتاق عملكارشناسی ارشد 

 11183 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-:اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد امدی ا-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11184

 8 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11185

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11186
مركو -ده دز -ایذه -خوزستان

 مالح -وهداشتی درمامی دهدز
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد واوی-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11187

 1 مرد / زن آزاد طمودی -خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11188

 1 مرد / زن آزاد طمودی -خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11189

 10 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11190
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 4 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11191

 1 مرد / زن آزاد هندیجان-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11192

 1 مرد / زن آزاد هویوه-خوزستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11193

 11184،11185،11186،11187،11188،11189،11190،11191،11192،11193 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد النی-خوزستان مار موضوعیآكارشناس  11194

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس امار و خدمات ماشونی خواهد وود.

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان مار موضوعیآكارشناس  11195

 شرایط اختصاصی:

 وود. اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس امار خواهد

 11194،11195 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:امار 32285-:امار كاروردی)نوسامس(31839-:امار ریاضی)نوسامس(30022-:امار ووم )نوسامس(30021-:امار اختصادی اجتماعی)نوسامس(30019-:امار)نوسامس(30018

 موروی امسامی)نوسامس(

11196 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 4 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان

11197 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان

11198 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان

 11196،11197،11198 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، خدمات وهداشتی و درمامی):مدیریا 31047

 1 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس امور اداری 11199

 11199 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا ووم )نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 9 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان آموزشیكارشناس امور  11200

 آموزشیكارشناس امور  11201
دامل ده -وستان-خوزستان

 روراروش ی
 1 مرد / زن آزاد

 11200،11201 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:علوم 30753-)نوسامس(آموزشی:ت نونوژی 30332-)نوسامس(آموزشی:تحاواات 30265-:ورمام  ریوی درسی)نوسامس(30158-)نوسامس(آموزشی:ورمام  ریوی 30154

 )نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-)نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020-ترووتی)نوسامس(

 2 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس امور رژوهلی 11202

 11202 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :رژوهلگری علوم اجتماعی)31838

 3 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس امور داملجویان 11203

 كارشناس امور داملجویان 11204
دامل ده -وستان-خوزستان

 روراروش ی
 1 مرد / زن آزاد

 11203،11204 ی)های( شمارهمحل شرایط اطراز تحصولی شیل

فوق نوسامس، :راهنمایی و ملاوره )فعانوا های ررورشی و ملاوره()31881-فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره و راهنمایی)31107-فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره)31104

 نوسامس(

 2 زن آزاد امدی ا-خوزستان كارشناس وهداشا خامواده 11205
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 1 زن آزاد واوی-خوزستان وهداشا خاموادهكارشناس  11206

 1 زن آزاد هندیجان-خوزستان كارشناس وهداشا خامواده 11207

 1 زن آزاد هویوه-خوزستان كارشناس وهداشا خامواده 11208

 11205،11206،11207،11208 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی)نوسامس(30177

 1 مرد / زن آزاد امدی ا-خوزستان وهداشا محوطكارشناس  11209

 1 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس وهداشا محوط 11210

 1 مرد / زن آزاد واوی-خوزستان كارشناس وهداشا محوط 11211

 1 مرد / زن آزاد طمودی -خوزستان كارشناس وهداشا محوط 11212

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارشناس وهداشا محوط 11213

 1 مرد / زن آزاد هویوه-خوزستان كارشناس وهداشا محوط 11214

 11209،11210،11211،11212،11213،11214 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا محوط)نوسامس(30180

 1 زن مرد / آزاد امدی ا-خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11215

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل متصدی رذیرش، امار و مدارک روش ی خواهد وود

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11216
مركو -ده دز -ایذه -خوزستان

 وهداشتی درمامی
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد واوی-خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11217

 1 مرد / زن آزاد طمودی -خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11218

 1 مرد / زن آزاد طمودی -خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11219

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل متصدی رذیرش و امار و مدارک روش ی خواهد وود

 8 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11220

 توضوحات:

 از داوطلبان سند تعهد محضری رنج سان  جها خدما در همان شیل محل رذیرفت  شده اخذ خواهد شد.

 4 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11221

 توضوحات:

 همان شیل محل رذیرفت  شده اخذ خواهد شد. از داوطلبان سند تعهد محضری رنج سان  جها خدما در

 1 مرد / زن آزاد هفتگل-خوزستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11222

 11215،11216،11217،11218،11219،11220،11221،11222 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

11223 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(
 8 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان

 11223 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335

 21 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس ررتوشناسی 11224

 شرایط اختصاصی:

 ارشدملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  ت نونوژی ررتو شناسی )رادیونوژی(كارشناسی 
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 7 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان كارشناس ررتوشناسی 11225

 شرایط اختصاصی:
 كارشناسی ارشد ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  ت نونوژی ررتو شناسی )رادیونوژی(

 4 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارشناس ررتوشناسی 11226

 شرایط اختصاصی:
 كارشناسی ارشد ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  ت نونوژی ررتو شناسی )رادیونوژی(

 11224،11225،11226 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32249-)فوق نوسامس( MRI:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32248-رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 سی تی اس ن)فوق نوسامس(

11227 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد امدی ا-خوزستان

 شرایط اختصاصی:
 مبارزه وا ووماری های واگور خواهد وود. اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس

11228 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد طمودی -خوزستان

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس مبارزه وا ووماری های واگور خواهد وود.

11229 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان

 شرایط اختصاصی:
 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس مبارزه وا ووماری ها خواهد وود.

11230 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد آزاد هویوه-خوزستان

 شرایط اختصاصی:
 واگور خواهد وود.اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارشناس مبارزه وا ووماری های 

 11227،11228،11229،11230 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا و مبارزه وا ووماری ها)نوسامس(30192-:وهداشا عمومی)نوسامس(30177

 3 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس تجهووات روش ی 11231

 2 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان كارشناس تجهووات روش ی 11232

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارشناس تجهووات روش ی 11233

 11231،11232،11233 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، وووتریال):مهندسی روش ی 31183-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181
:مهندسی روش ی ووو 31186-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-نوسامس(
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی رواتوک)32841-فوق نوسامس(نوسامس، رواتوک)

 1 مرد / زن آزاد امدی ا-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11234

 1 مرد / زن آزاد امدیملک-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11235

 5 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11236

 1 مرد / زن آزاد ایذه-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11237

 11234،11235،11236،11237 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی 31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340

:مهندسی كامپووتر 32172-فوق نوسامس(نوسامس، ی)اطالعات گرایش شب   های كامپووتر فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتر گرایش مرم افوار)
 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش هوش مصنوعی)
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 گر سوستمكارشناس تحلول 11238
دامل ده -وستان-خوزستان

 روراروش ی
 1 مرد / زن آزاد

 11238 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی 31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340

:مهندسی كامپووتر 32172-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات گرایش شب   های كامپووتری) فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتر گرایش مرم افوار)
 مصنوعی)نوسامس(گرایش هوش 

 1 مرد / زن آزاد رامهرمو-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11239

 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11240

 1 مرد / زن آزاد هویوه-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11241

 11239،11240،11241 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی 31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340

:مهندسی كامپووتر 32172-فوق نوسامس(مس، نوسااطالعات گرایش شب   های كامپووتری) فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتر گرایش مرم افوار)
 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش هوش مصنوعی)

 1 مرد / زن آزاد امدی ا-خوزستان كارشناس تیذی  11242

 4 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس تیذی  11243

 1 مرد / زن آزاد واوی-خوزستان كارشناس تیذی  11244

 1 مرد / زن آزاد طمودی -خوزستان كارشناس تیذی  11245

 1 مرد / زن آزاد رامهرمو-خوزستان كارشناس تیذی  11246

 2 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان كارشناس تیذی  11247

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارشناس تیذی  11248

 1 مرد / زن آزاد هندیجان-خوزستان كارشناس تیذی  11249

 11242،11243،11244،11245،11246،11247،11248،11249 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:علوم وهداشتی در تیذی )نوسامس(30751-:تیذی )نوسامس(30300

11250 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 7 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان

11251 
توامبخلی فووی ی كارشناس 

 )فوویوتراری(
 2 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان

 11250،11251 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوویوتراری)نوسامس(30955

11252 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان

 شرایط اختصاصی:
 شیل كارشناس كاردرمامی خواهد ووداشتیال رذیرفت  شدگان در 

 11252 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی گرایش جسمامی و روامی)32250-فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی)31453

 6 مرد آزاد سوسنگرد-خوزستان كارشناس فوریا های روش ی 11253

 11253 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد / زن آزاد امدیملک-خوزستان كارشناس هوشبری 11254

 شرایط اختصاصی:
 كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی هوشبری
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 19 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارشناس هوشبری 11255

 شرایط اختصاصی:

 دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی هوشبری

 2 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان كارشناس هوشبری 11256

 شرایط اختصاصی:

 گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی هوشبریكارشناسی ارشد ت نونوژی 

 5 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارشناس هوشبری 11257

 شرایط اختصاصی:

 دامن  رذیرش: كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی هوشبری

 11254،11255،11256،11257 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 2 مرد / زن آزاد امدیملک-خوزستان كارگوین 11258

 5 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كارگوین 11259

 2 مرد / زن آزاد ایذه-خوزستان كارگوین 11260

 1 مرد / زن آزاد واغملک-خوزستان كارگوین 11261

 1 مرد / زن آزاد وندرماهلهر-خوزستان كارگوین 11262

 1 مرد / زن آزاد راملور-خوزستان كارگوین 11263

 1 مرد / زن آزاد رامهرمو-خوزستان كارگوین 11264

 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان كارگوین 11265

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كارگوین 11266

 1 مرد / زن آزاد هفتگل-خوزستان كارگوین 11267

 2 مرد / زن آزاد هندیجان-خوزستان كارگوین 11268

 11258،11259،11260،11261،11262،11263،11264،11265،11266،11267،11268 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31035-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-نوسامس(فوق نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020

نوسامس، :مدیریا مناوع امسامی)31079-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، ووم )

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(

 8 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان كتاودار 11269

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان كتاودار 11270

 11269،11270 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:علوم كتاوداری و اطالع 32848-فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری)31467-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)30841

 فوق نوسامس(نوسامس، رسامی)علم اطالعات و دامش شناسی()

 1 زن آزاد امدی ا-خوزستان ماما 11271

 1 زن آزاد اهواز-خوزستان ماما 11272

 1 زن آزاد طمودی -خوزستان ماما 11273

 9 زن آزاد سوسنگرد-خوزستان ماما 11274

 3 زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان ماما 11275

 1 زن آزاد هندیجان-خوزستان ماما 11276

 11271،11272،11273،11274،11275،11276 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987
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 متصدی امور دفتری 11277
انوار -امدیملک-خوزستان

 گرمسوری
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 6 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان متصدی امور دفتری 11278

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 1 مرد / زن آزاد ایذه-خوزستان متصدی امور دفتری 11279

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 1 مرد / زن آزاد واغملک-خوزستان متصدی امور دفتری 11280

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 متصدی امور دفتری 11281
دامل ده -وستان-خوزستان

 روراروش ی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 11277،11278،11279،11280،11281 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا و ورمام  31083-:مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-)نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020
 )نوسامس(آموزشیریوی 

 1 مرد / زن آزاد وندرماهلهر-خوزستان متصدی امور دفتری 11282

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 11282 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا ووم )نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-)نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020

 )نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-صنعتی)نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان متصدی امور دفتری 11283

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان متصدی امور دفتری 11284

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان متصدی امور دفتری 11285

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا ICDLگام  7داشتن گواهونام  مهارتهای 

 11283،11284،11285 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا و ورمام  31083-:مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-)نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020
 )نوسامس(آموزشیریوی 

 3 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان مددكار وهداشتی و درمامی 11286

 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان مددكار وهداشتی و درمامی 11287

 1 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان مددكار وهداشتی و درمامی 11288

 11286،11287،11288 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :علوم اجتماعی گرایش مدد كاری اجتماعی)نوسامس(32244-:مددكاری اجتماعی)نوسامس(31013
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 1 مرد آزاد امودی -خوزستان خدمات مانی مسئول 11289

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل امبار دار خواهد وود.

 1 مرد آزاد امودی -خوزستان خدمات مانی مسئول 11290

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارررداز خواهد وود.

 1 مرد آزاد امدی ا-خوزستان خدمات مانی مسئول 11291

 شرایط اختصاصی:

 رذیرفت  شدگان در شیل امون اموال خواهد وود.اشتیال 

 1 مرد آزاد امدی ا-خوزستان خدمات مانی مسئول 11292

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كار رردازخواهد وود.

 1 مرد آزاد امدیملک-خوزستان خدمات مانی مسئول 11293

 شرایط اختصاصی:

 امباردارخواهد وود.اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل 

 1 مرد آزاد امدیملک-خوزستان خدمات مانی مسئول 11294

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كاررردازخواهد وود.

 خدمات مانی مسئول 11295
وومارستان -امدیملک-خوزستان

 انوار گرمسوری
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 امبار دار خواهد وود.اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل 

 9 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان خدمات مانی مسئول 11296

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل صندوق دار خواهد وود.

 8 مرد آزاد اهواز-خوزستان خدمات مانی مسئول 11297

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كار ررداز خواهد وود.

 11 مرد آزاد اهواز-خوزستان خدمات مانی مسئول 11298

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل امبار دارخواهد وود.

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان خدمات مانی مسئول 11299

 خدمات مانی مسئول 11300
دامل ده -وستان-خوزستان

 روراروش ی
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 رذیرفت  شدگان در شیل امبار دار خواهد وود.اشتیال 
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 خدمات مانی مسئول 11301
دامل ده -وستان-خوزستان

 روراروش ی
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كاررردازخواهد وود.

 1 مرد آزاد وندرماهلهر-خوزستان خدمات مانی مسئول 11302

 شرایط اختصاصی:

 شدگان در شیل امبار دارخواهد وود. اشتیال رذیرفت 

 1 مرد آزاد طمودی -خوزستان خدمات مانی مسئول 11303

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل امبار دار خواهد وود.

 1 مرد آزاد طمودی -خوزستان خدمات مانی مسئول 11304

 شرایط اختصاصی:

 خواهد وود.اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارررداز 

 2 مرد آزاد رامهرمو-خوزستان خدمات مانی مسئول 11305

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارررداز خواهد وود.

 5 مرد / زن آزاد رامهرمو-خوزستان خدمات مانی مسئول 11306

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل صندوق دار خواهد وود.

 3 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان خدمات مانی مسئول 11307

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل صندوق دار خواهد وود.

 1 مرد آزاد سوسنگرد-خوزستان خدمات مانی مسئول 11308

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل امبار دار خواهد وود.

 1 مرد آزاد سوسنگرد-خوزستان خدمات مانی مسئول 11309

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كارررداز خواهد وود.

 1 مرد آزاد النی-خوزستان خدمات مانی مسئول 11310

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كاررردازخواهد وود.

 1 مرد آزاد النی-خوزستان خدمات مانی مسئول 11311

 اختصاصی: شرایط

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل امبار دار خواهد وود.

 3 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان خدمات مانی مسئول 11312

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل صندوق دار خواهد وود.
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 2 مرد آزاد مسجدسلومان-خوزستان خدمات مانی مسئول 11313

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل امبار دار خواهد وود.

 2 مرد آزاد هفتگل-خوزستان خدمات مانی مسئول 11314

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل امبار دار خواهد وود.

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان خدمات مانی مسئول 11315

 شرایط اختصاصی:

 شیل امبار دار خواهد وود.اشتیال رذیرفت  شدگان در 

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان خدمات مانی مسئول 11316

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل كار ررداز خواهد وود.

)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

11289،11290،11291،11292،11293،11294،11295،11296،11297،1128،11299،11300،11301،11302،11303،11304،11305،11306،11307 یشماره

،11308،11309،11310،11311،11312،11313،11314،11315،11316 

:مدیریا 31074-:طساورسی)نوسامس(30410-س(:طساوداری و امور مانی)نوسام30409-:طساوداری)نوسامس(30408-:امور مانی و مانواتی)نوسامس(30116

 مانی)نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد امدیملک-خوزستان منلی وخش 11317

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل منلی وخش خواهد وود

 8 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان منلی وخش 11318

 شرایط اختصاصی:

 منلی وخش خواهد ووداشتیال رذیرفت  شدگان در شیل 

 3 مرد / زن آزاد مسجدسلومان-خوزستان منلی وخش 11319

 شرایط اختصاصی:

 اشتیال رذیرفت  شدگان در شیل منلی وخش خواهد وود

 11317،11318،11319 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 3 مرد آزاد اهواز-خوزستان مهندس تاسوسات 11320

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیرذیرش از فارغ انتحصوالن مهندسی تاسوسات كلو  گرایش ها 

 1 مرد آزاد مسجدسلومان-خوزستان مهندس تاسوسات 11321

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیرذیرش از فارغ انتحصوالن مهندسی تاسوسات كلو  گرایش ها 

 11320،11321 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محل شرایط

:علمی كاروردی 32505-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974

 فوق نوسامس(نوسامس، عمران گرایش شب   های اب و فاضالب)

 

  



138 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2

 خواهد شد.سهمو  ایثارگری نحاظ م داملگاهاین  آزمونگردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 مرد / زن آزاد جهرم-فارس ررستار 11322
مفر، خامم:  20)آخا: 45

 مفر( 25

 شرایط اختصاصی:
 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 توضوحات:
در صورت عدم ت مول در هركدام از جنسوا  -2ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد.  واشدمیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از وومارستان های شهر جهرم  -1

 ها داملگاه مجاز خواهد وود از جنسوا دیگر جها ت مول ظرفوا خود اخدام مماید.

 ررستار 11323
مركو -سوم ان -جهرم -فارس

 وهداشتی درمامی دوزه
 1 زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 11322،11323 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ت نونوژی گردش خون)فوق 31459-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
:سالما جامع  و روان)فوق 32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-نوسامس(
 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-(نوسامس

 1 مرد آزاد جهرم-فارس طساودار 11324

 شرایط اختصاصی:
 ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در ی ی از رشت  های مدیریا یا اختصاد یا طساوداری

 11324 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:امور مانی و طساوداری)فوق نوسامس(31908-:مدیریا مانی)فوق نوسامس(31074-:توسع  اختصادی و ورمام  ریوی)فوق نوسامس(30308-:اختصاد)فوق نوسامس(30063
 :مدیریا وازرگامی گرایش مانی)فوق نوسامس(31927

 رواملناس 11325
وومارستان استاد -جهرم-فارس

 م هری
 1 مرد آزاد

 اختصاصی:شرایط 
 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی در ی ی از رشت  های گروه رواملناسی می واشند.

 11325 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :رواملناسی وانونی)فوق نوسامس(32833

 2 مرد آزاد جهرم-فارس كارشناس امور اداری 11326

 11326 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا مناوع 31079-:مدیریا سوستم ها)فوق نوسامس(31059-:مدیریا دونتی)فوق نوسامس(31051-:ورمام  ریوی و تحلول سوستم ها)فوق نوسامس(30165

:مدیریا 31496-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-نوسامس(:مدیریا گرایش مدیریا رفتاری)فوق 31494-امسامی)فوق نوسامس(
:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق 31909-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697-گرایش مدیریا سوستم ها)فوق نوسامس(

:مدیریا 32235-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-نوسامس( :مدیریا دونتی گرایش مدیریا تحول)فوق31930-نوسامس(
:مدیریا دونتی گرایش سواسا 32299-:مدیریا دونتی گرایش خط ملی گذاری عمومی)فوق نوسامس(32237-دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(

 گذاری وخش عمومی)فوق نوسامس(

 وهداشا خاموادهكارشناس  11327
مركو -خاوران -جهرم -فارس

 وهداشتی درمامی
 2 زن آزاد

 توضوحات:
 ت مول گردیده اسا زمونآورگواری درصد ونواد شهود و امور ایثارگران خبل از  25سهمو  
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 كارشناس وهداشا خامواده 11328
مركو -سوم ان -جهرم -فارس

 وهداشتی درمامی دوزه
 2 زن آزاد

 توضوحات:
 ت مول گردیده اسا زمونآورگواری درصد ونواد شهود و امور ایثارگران خبل از  25سهمو  

 11327،11328 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا عمومی گرایش وهداشا خامواده)نوسامس(32247-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177

11329 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان استاد -جهرم-فارس
 م هری

 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 ت مول گردیده اسا زمونآورگواری سهمو  ونواد شهود و امور ایثارگران خبل از 

 11329 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122
 فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات روش ی)32578-فوق نوسامس(نوسامس، :ضبط امار و مدارک روش ی)32281

 كارشناس ررتوشناسی 11330
مركو -سوم ان -جهرم -فارس

 وهداشتی درمامی دوزه
 1 مرد / زن آزاد

 11330 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

11331 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

مركو -خاوران -جهرم -فارس
 وهداشتی درمامی

 1 مرد آزاد

 توضوحات:
 ت مول گردیده اسا زمونآورگواری سهمو  ونواد شهود و امور ایثارگران خبل از 

 11331 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
:وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری 32328-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا و مبارزه وا ووماری ها)30192-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177

 فوق نوسامس(نوسامس، ها)

 كارشناس تجهووات روش ی 11332
وومارستان استاد -جهرم-فارس

  هریم
 1 مرد آزاد

 11332 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 فوق نوسامس(

 كارشناس تیذی  11333
وومارستان استاد -جهرم-فارس

 م هری
 1 مرد / زن آزاد

 11333 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

 1 مرد آزاد جهرم-فارس كارشناس طاوخی 11334

 شرایط اختصاصی:
 دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی در رشت  طاوقملروط و  

 11334 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طاوق جوا)فوق نوسامس(32423-:طاوق عمومی)فوق نوسامس(31686-:طاوق خصوصی)فوق نوسامس(30431-:طاوق)فوق نوسامس(30417

11335 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد جهرم-فارس

 شرایط اختصاصی:
 ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس تیذی 

 11335 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-:سم شناسی)فوق نوسامس(30636-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود.  یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11336
مركو -طور راسفود -فاریاب -كرمان

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 11336 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-نوسامس(فوق نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 روشک متخصص طب اورژامس 11337
وومارستان امام -جورفا-كرمان

 خمونی ره شهرستان جورفا
 1 مرد / زن آزاد

 11337 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 تخصصی(:طب اورژامس)دكترای 32268

 3 مرد آزاد مركو اورژامس-جورفا-كرمان كاردان فوریا های روش ی 11338

 2 مرد آزاد مركو اورژامس-رودوارجنوب-كرمان كاردان فوریا های روش ی 11339

 1 مرد آزاد مركو اورژامس-عنبراواد-كرمان كاردان فوریا های روش ی 11340

 2 مرد آزاد مركو اورژامس-گنجخلع  -كرمان كاردان فوریا های روش ی 11341

 11338،11339،11340،11341 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 1 مرد / زن آزاد معاوما رژوهلی-جورفا-كرمان كارشناس امور رژوهلی 11342

 11342 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 دكتری(نوسامس، :ارودموونوژی)فوق 30043

 كارشناس وهداشا محوط 11343
مركو وهداشتی -منوجان-كرمان

 درمامی شهری روستایی خلع  منوجان
 1 مرد / زن آزاد

 11343 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

 كارشناس ررتوشناسی 11344
وومارستان سود -خلع  گنج-كرمان

 انلهداء خلع  گنج
 1 مرد / زن آزاد

 11344 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

11345 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها
 1 مرد / زن آزاد مركو وهداشا-جورفا-كرمان

 11345 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :طلره شناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون)30412

 1 مرد / زن آزاد معاوما رژوهلی-جورفا-كرمان آموزشیكارشناس خدمات  11346

 11346 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

:مدیریا و ورمام  ریوی تحاواات 31084-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم ترووتی)30753
 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:علوم ترووتی گرایش مدیریا 31854-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی

 هآزمایلگاكارشناس علوم  11347
وومارستان -رودوارجنوب-كرمان

 سود انلهداء رودوار جنوب
 1 مرد / زن آزاد

 11347 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 31651-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721
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 5 مرد آزاد اورژامس مركو-جورفا-كرمان كارشناس فوریا های روش ی 11348

 5 مرد آزاد مركو اورژامس-كهنوج-كرمان كارشناس فوریا های روش ی 11349

 11348،11349 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 ماما 11350
مركو وهداشتی -رودوارجنوب-كرمان

 زه لوتدرمامی شبام  روزی 
 2 زن آزاد

 11350 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني چهارمحال و بختياري هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزمونگردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11351
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 (وومارستان طضرت ونی عصر )عج
 8 مرد / زن آزاد

 ررستار 11352
مركو -شهركرد-چهارمحال و وختواری

 كاشامی آیا اهللدرمامی  آموزشی
 16 مرد / زن آزاد

 ررستار 11353
-فارسان-چهارمحال و وختواری

 وومارستان سودانلهدا )ع(
 5 زنمرد /  آزاد

 ررستار 11354
-نردگان-چهارمحال و وختواری

 وومارستان شهدا
 7 مرد / زن آزاد

 11351،11352،11353،11354 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 روشک متخصص طب اورژامس 11355
-فارسان-چهارمحال و وختواری

 )ع( وومارستان سودانلهداء
 1 زنمرد /  آزاد

 روشک متخصص طب اورژامس 11356
-نردگان-چهارمحال و وختواری

 وومارستان شهدا
 2 مرد / زن آزاد

 11355،11356 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 داروساز 11357
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 وومارستان طضرت ونی عصر )عج(
 1 زنمرد /  آزاد

 11357 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری(30455

 كاردان فوریا های روش ی 11358

-كوهرمگ-چهارمحال و وختواری
شب   وهداشا ودرمان شهرستان 

 كوهرمگ

 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11359
شب   -كوار-چهارمحال و وختواری

 كوار وهداشا ودرمان شهرستان
 6 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11360

-نردگان-چهارمحال و وختواری
شب   وهداشا و درمان شهرستان 

 نردگان

 1 مرد آزاد

 11358،11359،11360 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954
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 كارشناس اتاق عمل 11361
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 )عج(وومارستان طضرت ونی عصر 
 4 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11362
مركو -شهركرد-چهارمحال و وختواری

 كاشامی آیا اهللدرمامی  آموزشی
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11363
-كوار-چهارمحال و وختواری

 وومارستان امام جواد)ع( ماغان
 2 / زنمرد  آزاد

 11361،11362،11363 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11364
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 )عج(وومارستان ونی عصر 
 4 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11365
مركو -شهركرد-چهارمحال و وختواری

 كاشامی آیا اهللدرمامی  آموزشی
 2 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11366
-كوهرمگ-چهارمحال و وختواری

 وومارستان امام سجاد )ع(
 2 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11367

-نردگان-چهارمحال و وختواری
وومارستان شهود ارجمند مال 

 خلوف 

 2 مرد / زن آزاد

 11364،11365،11366،11367 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

11368 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-كوهرمگ-چهارمحال و وختواری
 وومارستان امام سجاد )ع(

 1 مرد / زن آزاد

11369 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-نردگان-وختواریچهارمحال و 
وومارستان شهود ارجمند مال 

 خلوف 

 1 مرد / زن آزاد

 11368،11369 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

11370 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-وروجن-چهارمحال و وختواری
 )عج(وومارستان طضرت ونی عصر 

 10 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا منلی وخش 

 11370 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11371
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 )عج(وومارستان طضرت ونی عصر 
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11372
مركو -شهركرد-چهارمحال و وختواری

 كاشامی آیا اهللدرمامی  آموزشی
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11373
-كوهرمگ-چهارمحال و وختواری

 سجاد )ع( وومارستان امام
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11374
-كوار-چهارمحال و وختواری

 وومارستان امام جواد)ع( ماغان
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11375
-نردگان-چهارمحال و وختواری

 وومارستان شهود ارجمند مال خلوف 
 2 مرد / زن آزاد

 11371،11372،11373،11374،11375 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122
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 كارشناس ررتوشناسی 11376
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 عصر )عج(وومارستان طضرت ونی 
 3 مرد / زن آزاد

 11376 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تجهووات روش ی 11377
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 )عج(وومارستان طضرت ونی عصر 
 2 مرد / زن آزاد

 كارشناس تجهووات روش ی 11378
مركو -شهركرد-چهارمحال و وختواری

 كاشامی آیا اهللدرمامی  آموزشی
 2 مرد / زن آزاد

 11377،11378 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182

 كارشناس تیذی  11379
مركو -شهركرد-چهارمحال و وختواری

 كاشامی ان یاآدرمامی  آموزشی
 1 مرد / زن آزاد

 11379 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

11380 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

-وروجن-چهارمحال و وختواری

 )عج(وومارستان طضرت ونی عصر 
 1 مرد / زن آزاد

 11380 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، )توامبخلی :ملاوره 31105-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 كارشناس هوشبری 11381
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 )عج(وومارستان طضرت ونی عصر 
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 11382
مركو -شهركرد-چهارمحال و وختواری

 كاشامی آیا اهللدرمامی  آموزشی
 1 مرد / زن آزاد

 11381،11382 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 ماما 11383
-وروجن-چهارمحال و وختواری

 )عج(وومارستان طضرت ونی عصر 
 2 زن آزاد

 ماما 11384
-كوهرمگ-چهارمحال و وختواری

 وومارستان امام سجاد )ع(
 1 زن آزاد

 11383،11384 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 مددكار وهداشتی و درمامی 11385
-كوهرمگ-چهارمحال و وختواری

 وومارستان امام سجاد )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 مددكار وهداشتی و درمامی 11386
-نردگان-چهارمحال و وختواری

 وومارستان شهود ارجمند مال خلوف 
 1 مرد / زن آزاد

 11385،11386 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، عمومی):روان شناسی 31913-فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013-فوق نوسامس(نوسامس، :روان شناسی وانونی)30511
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 شرایط اختصاصی: 

)ورای داوطلبان وومی  سال 10تا  5و  مدت  ، موظف و  سپردن تعهد محضریداملگاهرذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این  -

مبنی ور خدما در محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد  سال( 5سال و داوطلبان غور وومی  10

 ذخوره استفاده می شود.

 ونو همچن یرشت  شیل وورور عدم درخواسا تی یسال مبن 5طداخل  ی و  مدتتعهد محضرملوم و  ارائ  اعم از ازاد و ایثارگر یی شدگان مها یرفت رذ -

 .وودودون طاوق خواهد  یمرخص

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 مرد / زن آزاد/ایثارگر واخرز-خراسان رضوی ررستار 11387
 4مفر، خامم:  5)آخا: 9

 مفر(

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر تایباد-خراسان رضوی ررستار 11388

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر درگو-خراسان رضوی ررستار 11389

 مرد / زن آزاد/ایثارگر فریمان-خراسان رضوی ررستار 11390
 2مفر، خامم:  2)آخا: 4

 مفر(

 مرد / زن آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی ررستار 11391
مفر، خامم:  55)آخا: 93

 مفر( 38

 11387،11388،11389،11390،11391 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
:مدیریا خدمات ررستاری)فوق 31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
:سالما جامع  و 32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-جراطی)فوق نوسامس(:داخلی و 32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-نوسامس(

 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-روان)فوق نوسامس(

 10 مرد / زن آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی روشک متخصص طب اورژامس 11392

 11392 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 4 مرد آزاد/ایثارگر شامدیو -طرخب  -رضویخراسان  كاردان فوریا های روش ی 11393

 64 مرد آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی كاردان فوریا های روش ی 11394

 11393،11394 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-دیپلم(:ررستاری)فوق 30218

 مرد / زن آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی كارشناس اتاق عمل 11395
 6مفر، خامم:  20)آخا: 26

 مفر(

 11395 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

11396 
عملوات كارشناس ارتباطات و 

 )ررستار(

مركو -ملهد-خراسان رضوی
ارتباطات و هماهنگی عملوات 

 فوریتهای روش ی ملهد

 12 زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 واشدمیعناون رسا در این خوش  شیلی كارشناس ستاد هدایا اطالع رسامی فوریا های روش ی 

 11396 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

11397 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر درگو-خراسان رضوی

11398 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 مرد / زن آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی

 3مفر، خامم:  7)آخا: 10
 مفر(

 توضوحات:
 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رذیرش 
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11399 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 مرد / زن آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی

مفر، خامم:  13)آخا: 26

 مفر( 13

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی منلی وخش 

11400 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 مرد / زن آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی

 3خامم: مفر،  4)آخا: 7

 مفر(

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس فناوری اطالعات سالما 

 11397،11398،11399،11400 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ضبط امار و مدارک روش ی)نوسامس(32281-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 4 مرد آزاد/ایثارگر شامدیو -طرخب  -خراسان رضوی كارشناس فوریا های روش ی 11401

 45 مرد آزاد/ایثارگر ملهد-خراسان رضوی كارشناس فوریا های روش ی 11402

 11401،11402 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-روش ی)نوسامس(:فوریا های 30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 1 زن آزاد خواف-خراسان رضوی ررستار 11403

 2 مرد / زن آزاد سرخس-خراسان رضوی ررستار 11404

 11403،11404 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا خدمات ررستاری)فوق 31048-سانمندی)فوق نوسامس(:سالما 30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029

:سالما جامع  و 32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-نوسامس(

 س(:روان ررستاری)فوق نوسام32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-روان)فوق نوسامس(

 مرد / زن آزاد وردس ن-خراسان رضوی روشک عمومی 11405
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 مرد / زن آزاد تایباد-خراسان رضوی روشک عمومی 11406
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 مرد / زن آزاد خلول اواد-رضویخراسان  روشک عمومی 11407
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 1 مرد / زن آزاد خواف-خراسان رضوی عمومیروشک  11408

 مرد / زن آزاد درگو-خراسان رضوی روشک عمومی 11409
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 مرد / زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوی روشک عمومی 11410
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 مرد / زن آزاد سرخس-خراسان رضوی روشک عمومی 11411
 1خامم:  مفر، 2)آخا: 3

 مفر(

 1 مرد آزاد فریمان-خراسان رضوی روشک عمومی 11412

 مرد / زن آزاد خوچان-خراسان رضوی روشک عمومی 11413
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 1 مرد / زن آزاد كاشمر-خراسان رضوی روشک عمومی 11414

 مرد / زن آزاد كالت-خراسان رضوی روشک عمومی 11415
 1خامم: مفر،  1)آخا: 2

 مفر(

 11405،11406،11407،11408،11409،11410،11411،11412،11413،11414،11415 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227
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 2 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی روشک متخصص ارتوردی 11416

 11416 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارتوردی)دكترای تخصصی(32252

 1 مرد / زن آزاد خواف-خراسان رضوی روشک متخصص ووهوشی 11417

 1 مرد / زن آزاد كاشمر-خراسان رضوی روشک متخصص ووهوشی 11418

 1 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی روشک متخصص ووهوشی 11419

 11417،11418،11419 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 1 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی روشک متخصص راتونوژی 11420

 11420 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص راتونوژی)دكترای تخصصی(32282

11421 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی
 1 مرد آزاد درگو-خراسان رضوی

 11421 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 1 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی روشک متخصص چلم 11422

 11422 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص چلم)دكترای تخصصی(32336

 1 مرد / زن آزاد ملهد-رضویخراسان  روشک متخصص رادیونوژی 11423

 11423 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 1 مرد آزاد واخرز-خراسان رضوی طساودار 11424

 11424 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد آزاد واخرز-خراسان رضوی طساودار 11425

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی طساودار و امون اموال 

 11425 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد واخرز-خراسان رضوی طساودار 11426

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس امورمانی 

 11426 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد آزاد فریمان-خراسان رضوی طساودار 11427

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی طساودار و امون اموال 

 11427 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد كالت-خراسان رضوی طساودار 11428
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 1 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی طساودار 11429

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس امورمانی 

 11428،11429 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 2 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی طساودار 11430

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی طساودار و امون اموال 

 11430 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408

 مرد / زن آزاد ملهد-رضویخراسان  طساودار 11431
 1مفر، خامم:  2)آخا: 3

 مفر(

 11431 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 2 مرد / زن آزاد ملهد-رضویخراسان  رواملناس 11432

 توضوحات:

 .واشدمیدارا وودن مدرک كارشناسی ارشد رواملناسی وانونی ملروط و  دارا وودن كارشناسی رواملناسی عمومی یا وانونی انوامی 

 11432 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :رواملناسی وانونی)فوق نوسامس(32833

11433 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی
 1 مرد / زن آزاد درگو-خراسان رضوی

 11433 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد درگو-خراسان رضوی كاردان رذیرش و مدارک روش ی 11434

 11434 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 (فوق دیپلم) مدارک روش ی:ضبط امار و 32281- :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

 مرد / زن آزاد واخرز-خراسان رضوی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11435
 1مفر، خامم:  2)آخا: 3

 مفر(

 1 مرد / زن آزاد وردس ن-خراسان رضوی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11436

 1 مرد آزاد تایباد-خراسان رضوی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11437

 2 مرد / زن آزاد درگو-خراسان رضوی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11438

 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11439
 12مفر، خامم:  8)آخا: 20

 مفر(

 11435،11436،11437،11438،11439 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی كارشناس اختصاد سالما 11440

 توضوحات:

 .واشدمیجها داوطلبون این كد شیل محل دارا وودن نوسامس مدیریا خدمات وهداشتی درمامی یا ررستار یا اختصاد یا وهداشا عمومی انوامی 

 11440 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اختصاد سالما)فوق نوسامس(30074-:اختصاد وهداشا)فوق نوسامس(30068
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11441 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 2 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی

 توضوحات:

. عنوان اشدومیمی جها داوطلبون وا ما ع تحصولی فوق نوسامس مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  دارا وودن نوسامس رشت  مدیریا خدمات وهداشتی و درما

 .واشدمیرسا در این خوش  شیلی كارشناس وهبود كوفوا و اعتبار وخلی 

 11441 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 2 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی كارشناس امور اداری 11442

 11442 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051

 1 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی كارشناس وهداشا طرف  ای 11443

 11443 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا طرف  ای)31174

11444 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد كاشمر-خراسان رضوی

 11444 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ضبط امار و مدارک روش ی)نوسامس(32281-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

11445 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(
 2 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی

 توضوحات:

 تحصولی كارشناسی ررتو درمامی گرایش رادیوتراریدارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی ررتو درمامی ، رادیوتراری ملروط و  دارا وودن مدرک  -

 می واشند. )رادیوتراری(ررتو درمامیت نونوژی ملروط و  داشتن كارشناسی فوویک روش ی  دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد -

 11445 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965-)نوسامس( :ت نونوژی ررتو درمامی 32872

 1 مرد آزاد واخرز-خراسان رضوی كارشناس ررتوشناسی 11446

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رادیونوژی 

 1 مرد / زن آزاد تایباد-خراسان رضوی كارشناس ررتوشناسی 11447

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رادیونوژی 

 1 مرد / زن آزاد درگو-خراسان رضوی كارشناس ررتوشناسی 11448

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رادیونوژی 

 1 مرد / زن آزاد سرخس-خراسان رضوی كارشناس ررتوشناسی 11449

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رادیونوژی 

 1 مرد / زن آزاد كاشمر-خراسان رضوی كارشناس ررتوشناسی 11450

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رادیونوژی 
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 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی كارشناس ررتوشناسی 11451
 2مفر، خامم:  13)آخا: 15

 مفر(

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رادیونوژی 

 11446،11447،11448،11449،11450،11451 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی كارشناس تجهووات روش ی 11452
 1مفر، خامم:  2)آخا: 3

 مفر(

 11452 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 1 مرد آزاد واخرز-خراسان رضوی گر سوستمكارشناس تحلول 11453

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رایام  

 11453 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی 31535-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش سوستم های چند رسام  ای)30840

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مخاورات امن)31853-فوق نوسامس(نوسامس، طراطی و تونود مرم افوار)فناوری اطالعات گرایش 

اطالعات گرایش شب   های  فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش معماری سازمامی)31914-نوسامس(فوق نوسامس، كامپووتری)

 1 مرد / زن آزاد وردس ن-سان رضویخرا گر سوستمكارشناس تحلول 11454

 توضوحات:

 واشدمیاین شیل جها تصدی رسا سازمامی كارشناس امور رایام  

 11454 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی 31535-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش سوستم های چند رسام  ای)30840

فوق نوسامس، تی):مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعا31873-فوق نوسامس(نوسامس، فناوری اطالعات گرایش طراطی و تونود مرم افوار)

نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش معماری سازمامی)31914-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات گرایش شب   های كامپووتری) فناوری:مهندسی 31910-نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مخاورات امن)31853- فوق نوسامس(

 1 مرد آزاد فریمان-خراسان رضوی سوستمگر كارشناس تحلول 11455

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رایام  

 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی گر سوستمكارشناس تحلول 11456
 2مفر، خامم:  2)آخا: 4

 مفر(

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارشناس رایام  

 11455،11456 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

:مهندسی 31535-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش سوستم های چند رسام  ای)30840

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مخاورات امن)31853-نوسامس(فوق نوسامس، فناوری اطالعات گرایش طراطی و تونود مرم افوار)

اطالعات گرایش شب   های  فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873

 فوق نوسامس(نوسامس، رایش معماری سازمامی):مهندسی فناوری اطالعات گ31914-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری)

 2 مرد / زن آزاد ملهد-رضویخراسان  كارشناس تیذی  11457

 11457 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300
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11458 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی

 2مفر، خامم:  5)آخا: 7

 مفر(

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا دراین خوش  شیلی كارشناس فوویوتراری 

 11458 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 2 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوی كارشناس فوریا های روش ی 11459

 1 مرد آزاد كالت-خراسان رضوی كارشناس فوریا های روش ی 11460

 11459،11460 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی كارشناس هوشبری 11461
 3مفر، خامم:  13)آخا: 16

 مفر(

 11461 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد / زن آزاد سرخس-خراسان رضوی كارگوین 11462

 1 مرد / زن آزاد فریمان-خراسان رضوی كارگوین 11463

 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی كارگوین 11464
 1خامم: مفر،  2)آخا: 3

 مفر(

 11462،11463،11464 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051

 1 زن آزاد فریمان-خراسان رضوی ماما 11465

 1 زن آزاد ملهد-خراسان رضوی ماما 11466

 11465،11466 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی متصدی امور دفتری 11467
 1مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر(

 11467 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31065-دونتی)فوق دیپلم(:مدیریا 31051-:مدیریا وازرگامی)فوق دیپلم(31034-:مدیریا امور دفتری)فوق دیپلم(31028-:امور دونتی)فوق دیپلم(30104

 صنعتی)فوق دیپلم(

 1 مرد / زن آزاد خواف-خراسان رضوی مددكار وهداشتی و درمامی 11468

 توضوحات:

 .واشدمیجها داوطلبون وا مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رواملناسی وانونی ملروط و  داراوودن مدرک كارشناسی رواملناسی وانونی 

 3 مرد / زن آزاد ملهد-خراسان رضوی وهداشتی و درمامیمددكار  11469

 توضوحات:

 .واشدمیجها داوطلبون وا مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رواملناسی وانونی، داشتن مدرک تحصولی كارشناسی رواملناسی وانونی انوامی 

 11468،11469 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مددكار)32842-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش مدد كاری اجتماعی)32244-فوق نوسامس(نوسامس، وانونی):روان شناسی 30511
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 1 مرد آزاد واخرز-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11470

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارررداز 

 11470 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد واخرز-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11471

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی امباردار 

 1 مرد آزاد چناران-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11472

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی امباردار 

 11471،11472 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد فریمان-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11473

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان شیل در این خوش  شیلی كارررداز 

 11473 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد فریمان-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11474

 توضوحات:

 .واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی صندوخدار 

 11474 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408

 2 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11475

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی كارررداز 

 11475 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 5 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11476

 توضوحات:

 واشدمیعنوان رسا در این خوش  شیلی امباردار 

 11476 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 2 مرد آزاد ملهد-خراسان رضوی مهندس تاسوسات 11477

 11477 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)نوسامس(32078-:مهندسی تاسوسات)نوسامس(31974-:تاسوسات)نوسامس(30253
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 3 مرد آزاد/ایثارگر وجنورد-شمانیخراسان  ررستار 11478

 63 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی ررستار 11479

 3 مرد آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی ررستار 11480

 11478،11479،11480 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(:ررستاری 32866-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-شمانیخراسان  روشک متخصص طب اورژامس 11481

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی روشک متخصص طب اورژامس 11482

 11481،11482 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 تخصصی(:طب اورژامس)دكترای 32268

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی داروساز 11483

 11483 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری(30455

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی كاردان ررتوشناسی 11484

 11484 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()فوق دیپلم():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 2 مرد آزاد/ایثارگر جاجرم-خراسان شمانی كاردان فوریا های روش ی 11485

 3 مرد آزاد/ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمانی كاردان فوریا های روش ی 11486

 2 مرد آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی كاردان فوریا های روش ی 11487

 2 مرد آزاد/ایثارگر گرم -خراسان شمانی كاردان فوریا های روش ی 11488

 11485،11486،11487،11488 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218

 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-شمانیخراسان  كارشناس اتاق عمل 11489

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی كارشناس اتاق عمل 11490

 11489،11490 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 5 زنمرد /  آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11491

 11491 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی كارشناس وهداشا محوط 11492

 11492 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11493

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11494

 11493،11494 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس( :فناوری اطالعات30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122
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11495 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی

 11495 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیوتراری)نوسامس(:ت نونوژی ررتو درمامی گرایش 30335

 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی كارشناس ررتوشناسی 11496

 11496 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

11497 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی

11498 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی

 11497،11498 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:كاردرمامی 32250-فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره توامبخلی)31105-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا توامبخلی)31039-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش جسمامی و روامی)

 4 مرد آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی كارشناس فوریا های روش ی 11499

 11499 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر وجنورد-خراسان شمانی كارشناس هوشبری 11500

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر شوروان-خراسان شمانی كارشناس هوشبری 11501

 11500،11501 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد / زن آزاد شوروان-خراسان شمانی ررستار 11502

 11502 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 2 زنمرد /  آزاد وجنورد-خراسان شمانی روشک عمومی 11503

 11503 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

11504 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی
 1 مرد / زن آزاد شوروان-خراسان شمانی

 11504 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 1 زن آزاد شوروان-خراسان شمانی زایمانروشک متخصص زمان و  11505

 11505 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 2 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی طساودار 11506

 11506 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی 31962-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-نوسامس(فوق نوسامس، :طساوداری)30408

 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش مانی)

 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی طساودار 11507

 11507 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31962-:مدیریا مانی)فوق نوسامس(31074-:مدیریا ووم )فوق نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)فوق نوسامس(31034-نوسامس(:طساوداری)فوق 30408

 دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمانی طساودار 11508

 11508 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی 31962-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مانی)31074-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش مانی)

 3 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی رواملناس 11509

 11509 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :رواملناسی وانونی)فوق نوسامس(32833

11510 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی
 2 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی

11511 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی
 1 مرد / زن آزاد شوروان-خراسان شمانی

 11510،11511 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد شوروان-خراسان شمانی كاردان ررتوشناسی 11512

 11512 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()فوق دیپلم():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد آزاد فاروج-خراسان شمانی كاردان فوریا های روش ی 11513

 1 مرد آزاد مام  و سملاان-خراسان شمانی فوریا های روش یكاردان  11514

 11513،11514 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218

 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی كارشناس امور اداری 11515

 11515 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا تحول)فوق نوسامس(31930-:مدیریا سوستم ها)فوق نوسامس(31059

 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی كارشناس امور رژوهلی 11516

 11516 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-دكتری(نوسامس، :زیسا شناسی سلونی و مل ونی گرایش علوم سلونی و مل ونی، ژمتوک)فوق 32847-دكتری(نوسامس، :ژمتوک امسامی)فوق 30615
 دكتری(نوسامس، :وووت نونوژی گرایش مل ونی)فوق 32849

 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی كارشناس وهداشا طرف  ای 11517

 11517 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا طرف  ای)31174

 1 مرد / زن آزاد شوروان-خراسان شمانی كارشناس وهداشا محوط 11518

 11518 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

 2 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی ررتوشناسیكارشناس  11519

 11519 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد آزاد وجنورد-خراسان شمانی كارشناس تجهووات روش ی 11520

 11520 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی گر سوستمكارشناس تحلول 11521

 11521 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی كارشناس تیذی  11522

 1 مرد / زن آزاد شوروان-خراسان شمانی كارشناس تیذی  11523

 11522،11523 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-نوسامس(فوق نوسامس، :تیذی )30300

 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی آموزشیكارشناس خدمات  11524

 11524 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020

 1 مرد آزاد جاجرم-خراسان شمانی كارشناس فوریا های روش ی 11525

 1 مرد آزاد شوروان-خراسان شمانی كارشناس فوریا های روش ی 11526

 1 مرد آزاد گرم -خراسان شمانی كارشناس فوریا های روش ی 11527

 1 مرد آزاد مام  و سملاان-خراسان شمانی كارشناس فوریا های روش ی 11528

 11525،11526،11527،11528 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

11529 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی

 شرایط اختصاصی:
 هآزمایلگاداشتن طداخل یک سال ساوا  كار مفود وا تجهووات امانوو  -

 11529 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 نوسامس(:شومی گرایش فوتو شومی)فوق 32870-فوق نوسامس(نوسامس، :صنایع غذایی كنترل كوفی و وهداشتی)32869

11530 
كارشناس مواد خوراكی، 

 و وهداشتی رایلیآ، آشامودمی
 1 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی

 شرایط اختصاصی:
 هآزمایلگاداشتن طداخل یک سال ساوا  كار مفود وا تجهووات امانوو -

 11530 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :صنایع غذایی كنترل كوفی و وهداشتی)32869-تجوی )فوق نوسامس(:شومی گرایش شومی 31875

 2 مرد / زن آزاد وجنورد-شمانیخراسان  كارگوین 11531

 1 مرد / زن آزاد مام  و سملاان-خراسان شمانی كارگوین 11532

 11531،11532 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-)فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020

 2 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی كتاودار 11533

 11533 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری)31467-فوق نوسامس(نوسامس، و ورمام  ریوی كتاوداری) :علوم كتاوداری و اطالع رسامی30841

 8 زن آزاد وجنورد-شمانیخراسان  ماما 11534

 11534 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 2 مرد / زن آزاد وجنورد-خراسان شمانی مددكار وهداشتی و درمامی 11535

 2 مرد / زن آزاد شوروان-خراسان شمانی مددكار وهداشتی و درمامی 11536

 11535،11536 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
نوسامس، عمومی) :روان شناسی31913-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)31636-فوق نوسامس(نوسامس، :روان شناسی وانونی)30511

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش مدد كاری اجتماعی)32244-فوق نوسامس(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5سپردن تعهد محضری و  مدت ، موظف و  داملگاهرذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این  -1

 مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

یثارگران استان معرفی و جذب ، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور اداملگاهدرصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2
 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهگردیده اسا. نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11537
وومارستان -دزفول-خوزستان

 گنجویان 
 3 مرد آزاد

 11537 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 روشک متخصص طب اورژامس 11538
وومارستان -دزفول-خوزستان

 گنجویان 
 1 مرد / زن آزاد

 11538 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 زنمرد /  آزاد وومارستان دكتر گنجویان-دزفول-خوزستان طساودار 11539

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مظام مافی -شوش-خوزستان طساودار 11540

 11539،11540 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد / زن آزاد وومارستان دكتر گنجویان-دزفول-خوزستان كارشناس امور اداری 11541

 11541 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد وومارستان مظام مافی -شوش-خوزستان گر سوستمكارشناس تحلول 11542

 11542 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی كامپووتر مرم افوار)نوسامس(32412

 كارشناس فوریا های روش ی 11543
فوریا های -دزفول-خوزستان

 روش ی دزفول
 2 مرد آزاد

 11543 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد / زن آزاد وومارستان دكتر گنجویان-دزفول-خوزستان كارگوین 11544

 2 مرد / زن آزاد وومارستان مظام مافی-شوش-خوزستان كارگوین 11545

 11544،11545 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد وومارستان دكتر گنجویان-دزفول-خوزستان خدمات مانی مسئول 11546

 توضوحات:
 واشدمیاین شیل محل ورای تصدی رسا سازمامی كارررداز 

 1 مرد آزاد وومارستان مظام مافی -شوش-خوزستان خدمات مانی مسئول 11547

 شرایط اختصاصی:
 .واشدمیاین شیل محل ورای تصدی رسا امباردار 

 1 مرد آزاد  مظام مافیوومارستان  -شوش-خوزستان خدمات مانی مسئول 11548

 توضوحات:
 واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كارررداز 

 11546،11547،11548 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طساوداری)نوسامس(30408



157 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
 عنوانو وراور ماررات، متااضی  ایثارگر در ازمون فوق شركا شیلی در صورت های  رشت كلو  وا توج  و  كسر سهمو  ایثارگران از ازمون استخدامی در -2

 .سهمو  ازاد خواهد شد و داوطلب هوچ گوم  ادعایی مسبا و  سهمو  ایثارگری مخواهد داشا دارمده

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11549
 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان

 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(
 13 مرد / زن آزاد

 11549 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 روشک متخصص طب اورژامس 11550
 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان

 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11550 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 كاردان فوریا های روش ی 11551
رایگاه های -رفسنجان-كرمان

 اورژامس شهری و جاده ای
 2 مرد آزاد

 11551 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 های روش ی)فوق دیپلم( :فوریا30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

11552 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

وومارستان ونی -امار-كرمان
 عصر)عج(

 1 مرد / زن آزاد

 11552 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 كارشناس امور اداری 11553
 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان

 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11553 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-)فوق نوسامس(آموزشی:علوم ترووتی گرایش ورمام  ریوی 30755

:مدیریا دونتی 31495-)فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(31060-دونتی)نوسامس(
:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق 31909-وع امسامی)فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش منا31697-گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(

:مدیریا دونتی 31962-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا تحول)فوق نوسامس(31930-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مانی دونتی)فوق نوسامس(31912-نوسامس(
:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های 32234-اطالعات مدیریا)فوق نوسامس( :مدیریا دونتی گرایش سوستم های32083-گرایش مانی)فوق نوسامس(

-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا رفتار سازمامی)فوق نوسامس(32236-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-دونتی)فوق نوسامس(
:مدیریا 32646-:مدیریا دونتی گرایش سواسا گذاری وخش عمومی)فوق نوسامس(32299-(:مدیریا دونتی گرایش خط ملی گذاری عمومی)فوق نوسامس32237

 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(32705-دونتی گرایش تحول سازمامی)فوق نوسامس(

 كارشناس امور داملجویان 11554
 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان

 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11554 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753

11555 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان
 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(

 2 مرد / زن آزاد

11556 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان
 درمامی موک مفس

 1 مرد / زن آزاد

 11555،11556 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 روش ی)نوسامس(:كتاوداری در شاخ  31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122
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 كارشناس تجهووات روش ی 11557
 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان

 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11557 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

فوق نوسامس، :رواتوک)32340-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-نوسامس(

 نوسامس(

 كارشناس تیذی  11558
وومارستان ونی عصر -امار-كرمان

 )عج(
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  11559
 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان

 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11558،11559 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

 كارشناس فوریا های روش ی 11560
رایگاه های -رفسنجان-كرمان

 اورژامس شهری و جاده ای
 6 مرد آزاد

 11560 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارگوین 11561
 آموزشیمركو -رفسنجان-كرمان

 درمامی طضرت علی اون اوو انب )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11561 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-)فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020

:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش 31909-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697-دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(:مدیریا 31495

مدیریا دونتی گرایش :32235-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-:مدیریا دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(31962-ها)فوق نوسامس(

 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(32705-:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در  یمبن  سال 10 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
، از جنس مخانف ت مول نسوا در رشت  های شیلی ك  تعداد ملخصی از یک جنسوا ملخص شده اسادر صورت عدم ت مول ظرفوا از یک ج -2

 .ظرفوا موگردد
 متااضوان متوج  واشند صرفا جها خدما در همان شیل محلی ك   ثبا مام مموده امد و ارگوری می شومد -3

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 وهوار 11562
-زاول-ولوچستانسوستان و 

 وومارستان امورانمومنون علی )ع(
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 11562 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهواری)دیپلم(30485

 ررستار 11563
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امور انمومنون علی )ع( شهرستان زاول
 18 زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11564
تان وومارس-زاول-ولوچستانسوستان و 

 امورانمومنون علی )ع( شهرستان زاول
 25 مرد آزاد/ایثارگر

 ررستار 11565
-زهک-سوستان و ولوچستان

  وومارستان سوداشهداء
 2 مرد آزاد/ایثارگر
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 ررستار 11566
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 وومارستان شهداءشهرستان هورمند
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 11563،11564،11565،11566 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 كارشناس اتاق عمل 11567
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امورانمومنون علی )ع( شهرستان زاول
 3 مرد آزاد/ایثارگر

 كارشناس اتاق عمل 11568
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امورانمومنون علی )ع( شهرستان زاول
 3 زن آزاد/ایثارگر

 11567،11568 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

11569 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

-زاول-سوستان و ولوچستان
 وومارستان امورانمومنون علی )ع(

 3 مرد آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:
 هی دارای شرایط اطراز می واشند.آزمایلگادارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد امگل شناسی منوط و  دارا وودن مدرک كارشناسی رشت  علوم 

 11569 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124

11570 
رذیرش و مدارک كارشناس 

 روش ی

-زاول-سوستان و ولوچستان
 امورانمومنون علی )ع(وومارستان 

 2 زن آزاد/ایثارگر

11571 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاول-سوستان و ولوچستان
 امورانمومنون علی )ع(وومارستان 

 3 مرد آزاد/ایثارگر

 11570،11571 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

11572 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

-زاول-سوستان و ولوچستان
 وومارستان امورانمومنون علی )ع( 

 2 مرد آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:
مدرک تحصولی كارشناسی فوویو تراری شرایط اطراز را دارا می دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ملاوره توامبخلی، مدیریا توامبخلی ملروط و  دارا وودن 

 واشند.

 11572 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
توامبخلی :ملاوره 31105-:مدیریا توامبخلی)فوق نوسامس(31039-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955
 نوسامس()فوق 

 كارشناس هوشبری 11573
-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع( 
 3 مرد آزاد/ایثارگر

 كارشناس هوشبری 11574
-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع( 
 2 زن آزاد/ایثارگر

 11573،11574 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 وهوار 11575
-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع( 
 1 زن آزاد

 وهوار 11576
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 وومارستان شهداءشهرستان هورمند
 1 مرد آزاد

 وهوار 11577
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 وومارستان شهداءشهرستان هورمند
 1 زن آزاد

 11575،11576،11577 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهواری)دیپلم(30485
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 ررستار 11578
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 زن آزاد

 ررستار 11579
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 مرد آزاد

 ررستار 11580
ان وومارست-زهک-ولوچستانسوستان و 

 سوداشهداء )ع(شهرستان زهک
 1 زن آزاد

 ررستار 11581
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 وومارستان شهداءشهرستان هورمند
 1 زن آزاد

 11578،11579،11580،11581 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 طساودار 11582
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 وومارستان شهداءشهرستان هورمند
 1 مرد آزاد

 11582 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 رواملناس 11583
  شب -زهک-سوستان و ولوچستان

 وهداشا ودرمان زهک
 1 مرد / زن آزاد

 رواملناس 11584
ب   ش-مومروز-ولوچستانسوستان و 

 وهداشا ودرمان مومروز
 1 مرد / زن آزاد

 رواملناس 11585
  شب -هامون-سوستان و ولوچستان

 وهداشا ودرمان هامون
 1 مرد / زن آزاد

 11583،11584،11585 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833

11586 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

ان وومارست-زهک-سوستان و ولوچستان
 سودانلهداء شهرستان زهک

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 هی دارای شرایط اطراز می واشند.آزمایلگادارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد امگل شناسی منوط و  دارا وودن مدرک كارشناسی رشت  علوم 

 11586 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124

 كارشناس اختصاد سالما 11587
-زاول-سوستان و ولوچستان
  )ع(علی وومارستان امورانمومنون 

 1 مرد / زن آزاد

 11587 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، :اختصاد سالما)فوق 30074-دكتری(نوسامس، :اختصاد وهداشا)فوق 30068

11588 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-زاول-سوستان و ولوچستان
 انمومنون علی )ع( روومارستان امو

 1 مرد آزاد

11589 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-زاول-سوستان و ولوچستان
  )ع(علی وومارستان امورانمومنون 

 1 زن آزاد

11590 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-هورمند-سوستان و ولوچستان
 وومارستان شهداءشهرستان هورمند

 1 مرد / زن آزاد

 11588،11589،11590 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، وهداشتی و درمامی):مدیریا خدمات 31047

 كارشناس وهداشا طرف  ای 11591
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 شب   وهداشا ودرمان هورمند
 1 مرد / زن آزاد

 11591 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-وهداشا و ارتااء سالما)فوق نوسامس( آموزش:31929-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی وهداشا طرف  ای)31174-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی ایمنی و وازرسی فنی گرایش ایمنی و طفاظا)32246
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 كارشناس وهداشا خامواده 11592
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 شب   وهداشا ودرمان هورمند
 1 زن آزاد

 11592 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا) آموزش:30028

11593 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع(
 1 زن آزاد

11594 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع(
 1 مرد آزاد

11595 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زهک-سوستان و ولوچستان

 لهداءنوومارستان سودا
 1 مرد / زن آزاد

 11593،11594،11595 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

 كارشناس ررتوشناسی 11596
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11597
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 مرد آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11598
-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع( 
 1 مرد آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11599
-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع( 
 1 زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11600
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 وومارستان شهداءشهرستان هورمند
 1 مرد / زن آزاد

 11596،11597،11598،11599،11600 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، رادیونوژِی()):ت نونوژی ررتوشناسی 30337

11601 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

ب   ش-مومروز-سوستان و ولوچستان

 وهداشا ودرمان مومروز
 1 مرد آزاد

11602 
رولگوری و مبارزه وا كارشناس 

 ووماری ها

  شب -هامون-سوستان و ولوچستان
 وهداشا ودرمان هامون

 1 مرد آزاد

11603 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

-هورمند-سوستان و ولوچستان

 شب   وهداشا ودرمان هورمند
 1 مرد آزاد

11604 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

-هورمند-ولوچستانسوستان و 

 شب   وهداشا ودرمان هورمند
 1 مرد آزاد

 11601،11602،11603،11604 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:وهداشا و 30192-فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-فوق نوسامس(نوسامس، :ارودموونوژی)30043-فوق نوسامس(نوسامس، وهداشا) آموزش:30028

 فوق نوسامس(نوسامس، :طلره شناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون)30412-فوق نوسامس(نوسامس، وا ووماری ها) مبارزه

 كارشناس تجهووات روش ی 11605
-زاول-سوستان و ولوچستان

 امورانمومنون علی )ع(وومارستان 
 1 مرد آزاد

 كارشناس تجهووات روش ی 11606
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 شهداءشهرستان هورمندوومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 11605،11606 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

:مهندسی روش ی ووو 31186-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، ووومواد):مهندسی روش ی 31184-نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، رواتوک)
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 كارشناس تیذی  11607
-زاول-سوستان و ولوچستان

 امورانمومنون علی )ع(وومارستان 
 1 زن آزاد

 كارشناس تیذی  11608
-زاول-سوستان و ولوچستان

 امورانمومنون علی )ع(وومارستان 
 1 مرد آزاد

 كارشناس تیذی  11609
ب   ش-مومروز-سوستان و ولوچستان

 وهداشا ودرمان مومروز
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  11610
  شب -هامون-سوستان و ولوچستان

 وهداشا ودرمان هامون
 1 مرد / زن آزاد

 تیذی كارشناس  11611
-هورمند-سوستان و ولوچستان

   وهداشا ودرمان هورمند شب
 1 مرد / زن آزاد

 11607،11608،11609،11610،11611 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 نوسامس(فوق نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

11612 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

را دارا می  اطراز دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ملاوره توامبخلی، مدیریا توامبخلی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی فوویو تراری شرایط

 واشند.

11613 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

-زاول-سوستان و ولوچستان

 وومارستان امورانمومنون علی )ع( 
 1 زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

ی فوویو تراری شرایط اطراز را دارا م دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ملاوره توامبخلی، مدیریا توامبخلی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی

 واشند.

 11612،11613 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
توامبخلی :ملاوره 31105-:مدیریا توامبخلی)فوق نوسامس(31039-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 )فوق نوسامس(

11614 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

11615 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

-زهک-سوستان و ولوچستان

وومارستان سودانلهداء شهرستان 

 زهک

 1 مرد / زن آزاد

 11614،11615 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی)31453

11616 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(

تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

11617 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(

-زهک-سوستان و ولوچستان

وومارستان سودانلهداء شهرستان 

 زهک

 1 مرد / زن آزاد

 11616،11617 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :گفتار درمامی)30979

 كارشناس هوشبری 11618
تان وومارس-زاول-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 11618 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204



163 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس هوشبری 11619
ان وومارست-زهک-سوستان و ولوچستان

 سودانلهداء شهرستان زهک
 1 مرد / زن آزاد

 11619 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 خدمات مانی مسئول 11620
-هورمند-سوستان و ولوچستان

 شهداءشهرستان هورمندوومارستان 
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا امباردار 

 11620 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408

 مهندس تاسوسات 11621
-زاول-سوستان و ولوچستان

 امورانمومنون علی )ع(وومارستان 
 1 مرد آزاد

 11621 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد پذیرشجنس  نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11622
-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 )ع( وومارستان امام علی
 4 مرد / زن آزاد

 ررستار 11623
-خاش-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(وومارستان 
 2 مرد / زن آزاد

 ررستار 11624

-سوستان و ولوچستان
مركو وهداشا -زاولی)مهرستان(

 مهرستان

 1 مرد / زن آزاد

 ررستار 11625
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان ووعلی
 3 مرد / زن آزاد

 ررستار 11626
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان چلم روش ی انوهرا)س(
 5 مرد / زن آزاد

 ررستار 11627
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 4 مرد / زن آزاد

 ررستار 11628
-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 128 مرد / زن آزاد

 ررستار 11629
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 130 مرد / زن آزاد

 ررستار 11630
وران سو سوب  -سوستان و ولوچستان

 مركو وهداشا سوب و سوران-
 17 مرد / زن آزاد

 ررستار 11631
-مورجاوه-ولوچستان سوستان و

 وومارستان دارانلفاء
 5 مرد / زن آزاد

 11622،11623،11624،11625،11626،11627،11628،11629،11630،11631 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218
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 روشک عمومی 11632
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 6 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 11633
وران سو سوب  -سوستان و ولوچستان

 مركو وهداشا سوب و سوران-
 4 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 11634
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 2 مرد / زن آزاد

 11632،11633،11634 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 روشک متخصص اطفال 11635
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 2 مرد / زن آزاد

 11635 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

11636 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی

-سراوان-سوستان و ولوچستان
 وومارستان سراوان

 2 مرد / زن آزاد

 11636 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 روشک متخصص داخلی 11637
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 2 مرد / زن آزاد

 11637 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص داخلی)دكترای تخصصی(30454

 متخصص زمان و زایمانروشک  11638
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 3 زن آزاد

 11638 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 روشک متخصص طب اورژامس 11639
-خاش-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(وومارستان 
 4 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص طب اورژامس 11640
-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 4 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص طب اورژامس 11641
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان رازی
 4 مرد / زن آزاد

 11639،11640،11641 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 اورژامس)دكترای تخصصی(:طب 32268

 روشک متخصص عفومی 11642
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11642 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص عفومی)دكترای تخصصی(30202

 طساودار 11643
-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 )ع( وومارستان امام علی
 1 / زنمرد  آزاد

 طساودار 11644
-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 1 مرد / زن آزاد

 طساودار 11645
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 1 مرد / زن آزاد

 11643،11644،11645 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طساوداری و امور مانی)نوسامس(30409-:طساوداری)نوسامس(30408
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 طساودار 11646
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 1 مرد / زن آزاد

 11646 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 داروساز 11647
-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 1 مرد / زن آزاد

 11647 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری(30455

 رواملناس 11648
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11648 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :رواملناسی عمومی)32831-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :ملاوره و راهنمایی)31107

 دكتری(نوسامس، 

11649 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی

كو مر-كنارک-سوستان و ولوچستان
 وهداشا كنارک

 1 مرد / زن آزاد

 11649 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 كاردان وهداشا خامواده 11650
كو مر-كنارک-سوستان و ولوچستان

 وهداشا كنارک
 2 زن آزاد

 11650 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مروی وهداشا مدارس)فوق دیپلم(31090-دیپلم(:مامایی)فوق 30987-:وهداشا خامواده)فوق دیپلم(30174

 كاردان وهداشا محوط 11651

-سوستان و ولوچستان
مركو وهداشا -زاولی)مهرستان(

 مهرستان

 1 مرد / زن آزاد

 كاردان وهداشا محوط 11652
كو مر-كنارک-سوستان و ولوچستان

 وهداشا كنارک
 1 مرد / زن آزاد

 11651،11652 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا محوط)فوق دیپلم(30180

11653 
كاردان رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

كو مر-كنارک-سوستان و ولوچستان
 وهداشا كنارک

 1 مرد / زن آزاد

 11653 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)فوق دیپلم(32328

 كاردان فوریا های روش ی 11654
-چاوهار-سوستان و ولوچستان
 اورژامس چاوهار

 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11655
گاه رای-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 اورژامس وون راهی وریس
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11656
گاه رای-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 رالناورژامس وون راهی 
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11657
-خاش-سوستان و ولوچستان
 اورژامس خاش

 3 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11658
اه رایگ-خاش-سوستان و ولوچستان

 اورژامس وون راهی ایرمدگان
 2 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 انوامی اسا. 2دارا وودن گواهونام  رامندگی ب
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 كاردان فوریا های روش ی 11659
اه رایگ-خاش-سوستان و ولوچستان

 اورژامس وون راهی رلت وه
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11660
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اورژامس زاهدان
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11661
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اورژامس زاهدان
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11662
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 اورژامس سوران
 4 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11663
گاه رای-سراوان-سوستان و ولوچستان

 اورژامس وون راهی كلتگان
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11664
ایگاه ر-كنارک-سوستان و ولوچستان

 اورژامس وون راهی تنگ
 3 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11665
ایگاه ر-كنارک-سوستان و ولوچستان

 اورژامس وون راهی كهور
 1 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 11666
-مهرستان-سوستان و ولوچستان

 رایگاه اورژامس وون راهی ایرافلان
 3 مرد آزاد

 11654،11655،11656،11657،11658،11659،11660،11661،11662،11663،11664،11665،11666 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 كارشناس اتاق عمل 11667
-خاش-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11668
-زاهدان-ولوچستانسوستان و 

 وومارستان چلم روش ی انوهرا)س(
 4 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11669
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11670
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 30 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11671
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 25 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11672
-رانسوو سوب -سوستان و ولوچستان

 مركو وهداشا سوب و سوران
 6 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 11673
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 2 زن مرد / آزاد

 11667،11668،11669،11670،11671،11672،11673 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

11674 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اورژامس زاهدان
 9 زن آزاد

 11674 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

11675 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )روشک(

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اورژامس زاهدان
 2 مرد آزاد

 11675 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227
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 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11676
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 3 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11677
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 4 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11678
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 13 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11679
-نسوراو سوب -سوستان و ولوچستان

 مركو وهداشا سوب و سوران
 4 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11680
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 1 مرد / زن آزاد

 11676،11677،11678،11679،11680 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 كارشناس اختصاد سالما 11681
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد / زن آزاد

 11681 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، :اختصاد سالما)فوق 30074-دكتری(نوسامس، :اختصاد وهداشا)فوق 30068

11682 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 )ع( وومارستان امام علی
 1 مرد / زن آزاد

11683 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-خاش-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 11682،11683 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

11684 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد / زن آزاد

 11684 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

11685 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11685 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 كارشناس امور داملجویان 11686
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان ووعلی
 1 مرد / زن آزاد

 11686 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، عانی) آموزش:مدیریا 31019-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753-فوق نوسامس(نوسامس، وورگساالن) آموزش:30027

 :ملاوره و راهنمایی)نوسامس(31107-فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره)31104

 كارشناس امور داملجویان 11687
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد / زن آزاد

 11687 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:ملاوره و 31107-فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره)31104-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی كلو  گرایش ها)30760-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم ترووتی)30753

 فوق نوسامس(نوسامس، راهنمایی)
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 كارشناس وهداشا خامواده 11688

-سوستان و ولوچستان

مركو وهداشا -زاولی)مهرستان(

 مهرستان

 1 مرد آزاد

 11688 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، فوق نوسامس، :ورمام  ریوی و مدیریا وهداشا عمومی)30166-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، وهداشا) آموزش:30028-:امار و جمعوا)دكتری(30024

فوق نوسامس، :سالما سانمندی)30633-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :سانمندشناسی)30626-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :وهداشا عمومی)30177-دكتری(

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، وهداشا و ارتااء سالما) آموزش:31929-دكتری(نوسامس، 

 كارشناس وهداشا خامواده 11689

-ولوچستان سوستان و

مركو وهداشا -زاولی)مهرستان(

 مهرستان

 1 زن آزاد

 11689 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، فوق نوسامس، :ورمام  ریوی و مدیریا وهداشا عمومی)30166-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، وهداشا) آموزش:30028-:امار و جمعوا)دكتری(30024

فوق نوسامس، :سالما سانمندی)30633-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :سانمندشناسی)30626-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، عمومی):وهداشا 30177-دكتری(

وهداشا و ارتااء  آموزش:31929-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مامایی)30987-دكتری(نوسامس، 

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، سالما)

 كارشناس وهداشا محوط 11690
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس وهداشا محوط 11691
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11690،11691 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

 كارشناس وونایی سنجی 11692
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 2 مرد / زن آزاد

 11692 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :وونایی سنجی)30203

11693 
رذیرش و مدارک  كارشناس

 روش ی

-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 )ع( وومارستان امام علی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 ورای تصدی ردیف سازمامی منلی وخش

11694 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-خاش-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(وومارستان 
 2 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 سازمامی منلی وخشورای تصدی ردیف 

 11693،11694 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

11695 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاهدان-ولوچستانسوستان و 

 وومارستان ووعلی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 ورای تصدی ردیف سازمامی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی و كارشناس فناوری اطالعات سالما

11696 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان چلم روش ی انوهرا)س(
 1 مرد / زن آزاد

 11695،11696 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :مدیریا اطالعات سالما)دكتری(31025-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929
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11697 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 سازمامی منلی وخش ورای تصدی ردیف

 11697 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

11698 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 4 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 ورای تصدی ردیف سازمامی كارشناس فناوری اطالعات سالما

 11698 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 سالما)دكتری(:مدیریا اطالعات 31025-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

11699 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 18 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 ورای تصدی ردیف سازمامی منلی وخش

11700 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 7 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 ورای تصدی ردیف سازمامی منلی وخش

 11699،11700 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

11701 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-سراوان-ولوچستانسوستان و 

 وومارستان سراوان
 2 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 ورای تصدی ردیف سازمامی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی و كارشناس فناوری اطالعات سالما

 11701 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 سالما)دكتری( :مدیریا اطالعات31025-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

11702 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

ان سورو سوب  -سوستان و ولوچستان

 مركو وهداشا سوب و سوران-
 1 مرد / زن آزاد

11703 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 1 مرد / زن آزاد

 11702،11703 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

11704 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 7 زنمرد /  آزاد

 11704 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335

 كارشناس ررتوشناسی 11705
-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 )ع( وومارستان امام علی
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11706
-خاش-سوستان و ولوچستان

 خمونی )ره(امام وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد
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 كارشناس ررتوشناسی 11707
-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 7 مرد / زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11708
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 8 مرد / زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11709

و سوب  -سوستان و ولوچستان
مركو وهداشا سوب و -سوران 

 سوران

 2 مرد / زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 11710
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 1 مرد / زن آزاد

 11705،11706،11707،11708،11709،11710 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس روش ی هست  ای 11711
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 11711 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ت نونوژی روش ی هست  ای)نوسامس(30338

 كارشناس تجهووات روش ی 11712
-زاهدان-ولوچستانسوستان و 

 وومارستان ووعلی
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تجهووات روش ی 11713
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تجهووات روش ی 11714
-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 1 مرد / زن آزاد

 11712،11713،11714 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
فوق نوسامس، :م اتروموک)31383-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی ارتوک و نوور)31159

 دكتری(نوسامس، 

 كارشناس تجهووات روش ی 11715
-سراوان-ولوچستانسوستان و 

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11715 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی روش ی 31182-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی ارتوک و نوور)31159

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :م اتروموک)31383-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، وووان تریک)

 كارشناس تیذی  11716
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 11716 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-:تیذی )فوق نوسامس(30300

 كارشناس تیذی  11717
-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  11718
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 سراوان وومارستان
 1 مرد / زن آزاد

 11717،11718 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم تیذی )30762-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :تیذی )30300

11719 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

-زاهدان-سوستان و ولوچستان
 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 

 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
در رشت  های تحصولی مدیریا توامبخلی، ملاوره توامبخلی منوط و  دارا وودن مدرک كارشناسی رشت  فوویوتراری  دكتریدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد و 

 دارای شرایط اطراز می واشند.
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11720 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

در رشت  های تحصولی مدیریا توامبخلی، ملاوره توامبخلی منوط و  دارا وودن مدرک كارشناسی رشت  فوویوتراری  دكتریدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد و 

 دارای شرایط اطراز می واشند.

 11719،11720 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-دكتری(نوسامس، :مدیریا توامبخلی)فوق 31039-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :فوویوتراری)30955

 دكتری(نوسامس، )فوق توامبخلی :ملاوره 31105

11721 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 زنمرد /  آزاد

 11721 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی)31453

11722 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11722 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی گرایش جسمامی و روامی)32250-فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی)31453

11723 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(

-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد / زن آزاد

11724 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(

-سراوان-ولوچستانسوستان و 

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11723،11724 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :گفتار درمامی)30979

 كارشناس شب   11725
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11725 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، ()ITاطالعات ) فناوری:ت نونوژی ارتباطات و 30334

 دكتری(نوسامس، :علوم كامپووتر)فوق 32173-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887

 كارشناس فوریا های روش ی 11726
-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 اورژامس چاوهار
 3 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11727
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اورژامس زاهدان
 5 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11728
-كنارک-سوستان و ولوچستان

 اورژامس كنارک
 2 مرد آزاد

 11726،11727،11728 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 كارشناس هوشبری 11729
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان چلم روش ی انوهرا)س(
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 11730
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 11731
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 15 مرد / زن آزاد
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 كارشناس هوشبری 11732
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 11 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 11733

و سوب  -سوستان و ولوچستان

مركو وهداشا سوب و -سوران 

 سوران

 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 11734
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 1 مرد / زن آزاد

 11729،11730،11731،11732،11733،11734 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 كارگوین 11735
-خاش-سوستان و ولوچستان

 )ره(امام خمونی وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 كارگوین 11736
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 2 مرد / زن آزاد

 كارگوین 11737
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 1 مرد / زن آزاد

 11735،11736،11737 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 ماما 11738

 -چاوهار -سوستان و ولوچستان

مركو وهداشتی درمامی -مووندیان

 روستایی

 2 زن آزاد

 ماما 11739
-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 )ع( وومارستان امام علی
 3 زن آزاد

 ماما 11740

 -خاش -ولوچستانسوستان و 

مركو وهداشتی درمامی -ایرمدگان

 روستایی

 1 زن آزاد

 ماما 11741
-خاش-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(وومارستان 
 1 زن آزاد

 ماما 11742

-سوستان و ولوچستان

مركو وهداشا -زاولی)مهرستان(

 مهرستان

 1 زن آزاد

 ماما 11743

 -زاهدان -سوستان و ولوچستان

مركو وهداشتی درمامی -سرجنگل

 روستایی

 2 زن آزاد

 ماما 11744
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 زن آزاد

 ماما 11745
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 2 زن آزاد

 ماما 11746
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 زن آزاد

 ماما 11747

 -سراوان -سوستان و ولوچستان

مركو وهداشتی درمامی -جانق

 روستایی

 1 زن آزاد
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 ماما 11748
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان رازی
 1 زن آزاد

 ماما 11749
-سراوان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان سراوان
 31 زن آزاد

 ماما 11750

و سوب  -ولوچستانسوستان و 

مركو وهداشا سوب و -سوران 

 سوران

 5 زن آزاد

 ماما 11751

سوب و -سوستان و ولوچستان

مركو وهداشتی -هودوچ -سوران 

 درمامی روستایی

 1 زن آزاد

 ماما 11752

 -كنارک -سوستان و ولوچستان

مركو وهداشتی درمامی -سورو

 روستایی

 2 زن آزاد

 ماما 11753

 -كنارک -ولوچستانسوستان و 

مركو وهداشتی درمامی -كهورهوتان

 روستایی

 3 زن آزاد

 ماما 11754
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 1 زن آزاد

)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 11738،11739،11740،11741،11742،11743،11744،11745،11746،11747،11748،11749،11750،11751،11752،11753،11754 یشماره

 :مامایی)نوسامس(30987

 متصدی امور دفتری 11755
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان ووعلی
 1 مرد / زن آزاد

 11755 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا امور دفتری)نوسامس(31028

 مددكار وهداشتی و درمامی 11756
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد / زن آزاد

 11756 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:روان شناسی 31913-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)31636-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش مدد كاری اجتماعی)32244-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، عمومی)

 خدمات مانی مسئول 11757
-خاش-سوستان و ولوچستان

 خمونی )ره(امام وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا سازمامی كارررداز 

 خدمات مانی مسئول 11758
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان چلم روش ی انوهرا)س(
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا سازمامی امباردار 

 خدمات مانی مسئول 11759
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا سازمامی امباردار 
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 خدمات مانی مسئول 11760
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا های سازمامی امباردار 

 خدمات مانی مسئول 11761
-مورجاوه-سوستان و ولوچستان

 وومارستان دارانلفاء
 2 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا های سازمامی كارررداز و امباردار 

 11757،11758،11759،11760،11761 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری و امور مانی)نوسامس(30409-:طساوداری)نوسامس(30408

 مهندس تاسوسات 11762
-چاوهار-سوستان و ولوچستان

 )ع( وومارستان امام علی
 1 مرد / زن آزاد

 11762 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات 32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، طرارتی و ورودتی)

 مهندس تاسوسات 11763
-خاش-سوستان و ولوچستان

 امام خمونی )ره(وومارستان 
 1 مرد آزاد

 11763 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و 32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-:مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)نوسامس(31326

 فوق نوسامس(نوسامس، ورودتی)

 مهندس تاسوسات 11764
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 وومارستان ووعلی
 1 مرد / زن آزاد

 11764 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی

:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات 32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، طرارتی و ورودتی)

 مهندس تاسوسات 11765
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 روش ی انوهرا)س(وومارستان چلم 
 1 مرد / زن آزاد

 11765 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 مهندس تاسوسات 11766
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 خاتم االمبواء )ص(وومارستان 
 1 مرد / زن آزاد

 11766 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات 32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، طرارتی و ورودتی)

 مهندس تاسوسات 11767
-زاهدان-سوستان و ولوچستان

 اوو انب )ع(وومارستان علی اون 
 1 مرد آزاد

 11767 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-:مهندسی م اموک گرایش سواالت)نوسامس(31330-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)32078-نوسامس(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت یمحضر، موظف و  سپردن تعهد داملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 28 مرد / زن آزاد/ایثارگر اوهر-زمجان ررستار 11768

 شرایط اختصاصی:
 این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.در 

 ررستار 11769
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:
 كارشناسی ررستاری می واشند.در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن 

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان ووعلی سونا-خرمدره-زمجان ررستار 11770

 شرایط اختصاصی:
 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 44 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان ررستار 11771

 شرایط اختصاصی:
 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 11768،11769،11770،11771 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر اوهر-زمجان روشک عمومی 11772

 11772 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 8 مرد آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان كاردان فوریا های روش ی 11773

 11773 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-دیپلم(:ررستاری)فوق 30218

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر اوهر-زمجان كارشناس اتاق عمل 11774

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان كارشناس اتاق عمل 11775

 11774،11775 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 عمل)نوسامس(:اتاق 30044

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر اوهر-زمجان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11776

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11777

 11776،11777 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11778

 شرایط اختصاصی:
 .واشدمیهی آزمایلگاهر یک از رشت  های تحصولی وا مدرک كارشناسی ارشد ملروط و  داشتن كارشناسی در رشت  علوم 

 11778 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :خارچ شناسی روش ی)فوق نوسامس(30975-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214-نوسامس(:وافا شناسی)فوق 30145

11779 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان

 11779 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122



176 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر اوهر-زمجان كارشناس ررتوشناسی 11780

 7 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان كارشناس ررتوشناسی 11781

 11780،11781 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 3 مرد آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان كارشناس فوریا های روش ی 11782

 11782 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر اوهر-زمجان هوشبریكارشناس  11783

 11783 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان كتاودار 11784

 11784 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری در شاخ  روش ی)31468

 4 زن آزاد/ایثارگر اوهر-زمجان ماما 11785

 4 زن آزاد/ایثارگر خداونده-زمجان ماما 11786

 3 زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان ماما 11787

 11785،11786،11787 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر زمجان-زمجان وهداشتی و درمامیمددكار  11788

 11788 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
نوسامس، :م انعات خامواده)31111-فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی)30728

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش مدد كاری اجتماعی)32244-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)31636-نوسامس(فوق 

 روشک عمومی 11789
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-خرمدره-زمجان روشک عمومی 11790

 11789،11790 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 2 مرد / زن آزاد ماهنلان -زمجان طساودار 11791

 11791 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 كاردان اتاق عمل 11792
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11792 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 1 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان هآزمایلگاكاردان  11793

 توضوحات:
 .واشدتلخوص طبی میجها تصدی رسا سازمامی كاردان آزمایلگاه  11793رذیرش در كد شیل محل 

 11793 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 2 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان كاردان ررتوشناسی 11794

 1 مرد / زن آزاد خداونده-زمجان كاردان ررتوشناسی 11795

 11794،11795 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()فوق دیپلم():ت نونوژی ررتوشناسی 30337
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 2 مرد آزاد اوهر-زمجان كاردان فوریا های روش ی 11796

 11796 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218

 كارشناس اتاق عمل 11797
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11797 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

11798 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(
 2 زن آزاد زمجان-زمجان

 11798 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11799
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11799 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11800

 شرایط اختصاصی:

 .واشدمیهی آزمایلگامدرک كارشناسی ارشد مو روب شناسی ملروط و  داشتن كارشناسی در رشت  علوم 

 11800 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404

11801 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 1 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان

11802 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

11803 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 2 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان

 11801،11802،11803 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان آموزشیكارشناس امور  11804

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس امور داملجویان»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 11804 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:علوم ترووتی گرایش ورمام  ریوی 30755

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان كارشناس امور رژوهلی 11805

 شرایط اختصاصی:

 مهایی رس از امجام مصاطب  تخصصی خواهد وود.امتخاب رذیرفت  شدگان 

 11805 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا ت نونوژی كلو  گرایش ها)فوق نوسامس(32200

 1 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان كارشناس وهداشا محوط 11806

 1 مرد / زن آزاد خداونده-زمجان كارشناس وهداشا محوط 11807
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 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان كارشناس وهداشا محوط 11808

 11806،11807،11808 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا محوط)31175

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان كارشناس وونایی سنجی 11809

 11809 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :وونایی سنجی)30203

11810 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 2 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان

11811 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان -خداونده-زمجان
 امورانمومنون )ع(

 1 مرد / زن آزاد

11812 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد ناسووومارستان ووعلی -خرمدره-زمجان

 11810،11811،11812 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122

11813 
كارشناس ررتو درمامی 

 )رادیوتراری(
 2 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان

 11813 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335

 كارشناس ررتوشناسی 11814
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 2 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-خرمدره-زمجان كارشناس ررتوشناسی 11815

 11814،11815 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تجهووات روش ی 11816
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11816 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181
 فوق نوسامس(نوسامس، :رواتوک)32340-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان گر سوستمكارشناس تحلول 11817

 شرایط اختصاصی:
 .واشدمیسال ساوا  كار مرتبط در دستگاه های دونتی انوامی 3داشتن 

 توضوحات:
 وود.در این شیل محل امتخاب مهایی داوطلبان رس از امجام مصاطب  خواهد 

 11817 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و تونود مرم افوار)31535-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی صنایع گرایش ورمام  ریوی و تحلول سوستم ها)31237
نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)31832-نوسامس(

-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات گرایش شب   های كامپووتری) فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی)32172-فوق نوسامس(نوسامس، یش مظری  های محاسبات و انگوریتم):مهندسی كامپووتر گرا32160

 1 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان كارشناس تیذی  11818

 كارشناس تیذی  11819
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان تیذی كارشناس  11820

 11818،11819،11820 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم تیذی )30762-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :تیذی )30300
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11821 
 فووی یكارشناس توامبخلی 
 )فوویوتراری(

 1 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان

11822 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

وومارستان -خداونده-زمجان
 امورانمومون )ع(

 1 مرد / زن آزاد

11823 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 2 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان

 11821،11822،11823 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان كارشناس طاوخی 11824

 شرایط اختصاصی:
 تخصصی خواهد وود.. امتخاب رذیرفت  شدگان مهایی رس از امجام مصاطب  واشدمیسال ساوا  كار مرتبط در امور طاوخی در دستگاه های دونتی انوامی  5داشتن 

 11824 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:طاوق 30435-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق خصوصی)30431-:طاوق جوا و جرم شناسی)فوق نوسامس(30429-فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق)30417
 فوق نوسامس(نوسامس، :طاوق عمومی)31686-نوسامس(:طاوق كوفری و جرم شناسی)فوق 30440-فوق نوسامس(نوسامس، خضایی)

 1 مرد / زن آزاد اوهر-زمجان كارشناس شنوایی سنجی 11825

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان كارشناس شنوایی سنجی 11826

 11825،11826 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :شنوایی شناسی)30656

 1 مرد آزاد اوهر-زمجان كارشناس فوریا های روش ی 11827

 11827 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارشناس هوشبری 11828
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان كارشناس هوشبری 11829

 11828،11829 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 1 مرد / زن آزاد زمجان-زمجان كارگوین 11830

 1 مرد / زن آزاد ماهنلان -زمجان كارگوین 11831

 11830،11831 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021

 مددكار وهداشتی و درمامی 11832
وومارستان -خداونده-زمجان

 امورانمومنون )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 11832 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
نوسامس، :م انعات خامواده)31111-فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی)30728

 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش مدد كاری اجتماعی):علوم اجتماعی 32244-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)31636-فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی سونا-خرمدره-زمجان مددكار وهداشتی و درمامی 11833

 11833 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:علوم اجتماعی گرایش مدد كاری 32244-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)31636-فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013

 فوق نوسامس(نوسامس، :م انعات خامواده)31111 -فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی)30728 -فوق نوسامس(نوسامس، اجتماعی)
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 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل شغل محلكد 

 روشک متخصص طب اورژامس 11834
وومارستان -سبووار-خراسان رضوی

 امداد
 1 مرد / زن آزاد

 11834 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد آزاد جیتای-خراسان رضوی طساودار 11835

 طساودار 11836
وومارستان -جیتای-خراسان رضوی

 ونوعصر
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوی طساودار 11837

 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوی طساودار 11838

 11835،11836،11837،11838 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 نوسامس(:مدیریا مانی)فوق 31074-:طساوداری)فوق نوسامس(30408

 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوی طساودار 11839

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا طساودار و امون اموال شب   خوشاب  -

 1 مرد آزاد داورزن-خراسان رضوی طساودار 11840

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا طساودار و امون اموال شب   داورزن  -

 11839،11840 ی)های( شمارهتحصولی شیل محل شرایط اطراز

 :طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد داورزن-خراسان رضوی طساودار 11841

 11841 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)فوق نوسامس(31074-:طساوداری)فوق نوسامس(30408

 كاردان وهداشا محوط 11842
-موینان -داورزن -رضویخراسان 

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 11842 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا محوط)فوق دیپلم(30180

11843 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

دیسپچ -سبووار-خراسان رضوی

 سبووار
 2 زن آزاد

 11843 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

11844 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان -سبووار-خراسان رضوی

 مبونی
 1 مرد / زن آزاد
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 1 مرد / زن آزاد وومارستان واسعی-سبووار-خراسان رضوی كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11845

 11844،11845 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

11846 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

-موینان -داورزن -خراسان رضوی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 مرد آزاد

 11846 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)نوسامس(32328-عمومی)نوسامس(:وهداشا 30177

 كارشناس تیذی  11847
وومارستان -سبووار-خراسان رضوی

 امداد
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  11848
وومارستان -سبووار-خراسان رضوی

 طلمتو 
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس تیذی  11849
وومارستان -سبووار-رضویخراسان 

 واسعی
 1 مرد / زن آزاد

 11847،11848،11849 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:تیذی )نوسامس(30300

 آموزشیكارشناس خدمات  11850
وومارستان -سبووار-خراسان رضوی

 طلمتو 
 1 مرد / زن آزاد

 آموزشیكارشناس خدمات  11851
وومارستان -سبووار-خراسان رضوی

 واسعی
 1 مرد / زن آزاد

 11850،11851 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 )فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-)فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020

 1 مرد آزاد جیتای-خراسان رضوی كارگوین 11852

 شرایط اختصاصی:

 مساوی اونویا وا فوق نوسامس گرایش مناوع امسامیدر شرایط  -

 11852 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)فوق نوسامس(31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051

 كارگوین 11853
وومارستان -جیتای-خراسان رضوی

 ونوعصر
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 مساوی اونویا وا فوق نوسامس گرایش مناوع امسامیدر شرایط  -

 11853 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)فوق نوسامس(31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051

 كارگوین 11854
وومارستان -جوین-خراسان رضوی

 خمر ونی هاشم
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 شرایط مساوی اونویا وا فوق نوسامس گرایش مناوع امسامیدر  -
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 1 مرد آزاد داورزن-خراسان رضوی كارگوین 11855

 شرایط اختصاصی:

 در شرایط مساوی اونویا وا فوق نوسامس گرایش مناوع امسامی -

 11854،11855 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)فوق نوسامس(31052-دونتی)نوسامس(:مدیریا 31051

 ماما 11856
-موینان -داورزن -خراسان رضوی

 مركو وهداشتی درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 11856 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 1 مرد آزاد جیتای-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11857

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا كارررداز شب   جیتای  -

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11858

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا كارررداز شب   جوین  -

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11859

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا امباردار شب   جوین  -

 خدمات مانی مسئول 11860
وومارستان -جوین-خراسان رضوی

 خمر ونی هاشم
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا كارررداز وومارستان خمرونی هاشم جوین  -

 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11861

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا امباردارشب   خوشاب  -

 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11862

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا كارررداز شب   خوشاب  -

 1 مرد آزاد داورزن-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11863

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا امباردار شب   داورزن  -

 1 مرد آزاد داورزن-خراسان رضوی خدمات مانی مسئول 11864

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل محل جها رسا كارررداز شب   داورزن  -

 11857،11858،11859،11860،11861،11862،11863،11864 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود.  یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11865
 آموزشیمركو -سمنان-سمنان

 درمامی امورانمومنون )ع(
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11866
وومارستان -گرمسار-سمنان

 معتمدی
 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11865،11866 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:موزادان)فوق 32838-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-نوسامس(
 تاری اورژامس)فوق نوسامس(:ررس32860

 2 مرد آزاد/ایثارگر اورژامس من ا -سمنان-سمنان كاردان فوریا های روش ی 11867

 3 مرد آزاد/ایثارگر اورژامس من ا -مهدی شهر-سمنان كاردان فوریا های روش ی 11868

 11867،11868 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 روش ی)فوق دیپلم(:فوریا های 30954

 كارشناس اتاق عمل 11869
وومارستان -گرمسار-سمنان

 معتمدی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11869 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

11870 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )روشک(

مركو ارتباطات و -سمنان-سمنان
 فوریتهای روش ی

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11870 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

11871 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان -گرمسار-سمنان
 معتمدی

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11871 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

 ررستار 11872
مركو وهداشتی -ایوام ی-سمنان

 درمامی ایوام ی
 1 مرد / زن آزاد

 11872 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:ررستاری داخلی32853-نوسامس( :موزادان)فوق32838-:كودكان)فوق نوسامس(32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری)نوسامس(30218

-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861

11873 
 روشک متخصص جراطی

 عمومی

وومارستان -گرمسار-سمنان
 معتمدی

 1 مرد / زن آزاد

 11873 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 كاردان وهداشا طرف  ای 11874
مركو وهداشتی -ایوام ی-سمنان

 درمامی ایوام ی
 1 مرد / زن آزاد

 11874 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :كاردان وهداشا طرف  ای)فوق دیپلم(32835

 كاردان فوریا های روش ی 11875
رایگاه اورژامس جاده -ارادان-سمنان

 ای ارادان
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد رایگاه ایوام ی-ایوام ی-سمنان كاردان فوریا های روش ی 11876
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 كاردان فوریا های روش ی 11877
مركو اورژامس -گرمسار-سمنان

 گرمسار
 1 مرد آزاد

 11875،11876،11877 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

11878 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

مركو ارتباطات و -سمنان-سمنان
 فوریتهای روش ی

 1 زن آزاد

11879 
و عملوات كارشناس ارتباطات 
 )ررستار(

مركو ارتباطات و -سمنان-سمنان
 فوریتهای روش ی

 1 زن آزاد

 11878،11879 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

11880 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

 آموزشیمركو -سمنان-سمنان
 درمامی امورانمومنون )ع(

 1 مرد / زن آزاد

 11880 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 كارشناس وهداشا طرف  ای 11881
مركو وهداشتی -ایوام ی-سمنان

 درمامی ایوام ی
 1 مرد / زن آزاد

 11881 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی وهداشا طرف  ای)نوسامس(31174

 كارشناس وهداشا خامواده 11882
مركو وهداشتی -ایوام ی-سمنان

 درمامی ایوام ی
 1 زن آزاد

 11882 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مامایی)نوسامس(30987-:وهداشا عمومی)نوسامس(30177

11883 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 آموزشیمركو -سمنان-سمنان
 درمامی امورانمومنون )ع(

 1 مرد / زن آزاد

 11883 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 كارشناس ررتوشناسی 11884
وومارستان -گرمسار-سمنان

 معتمدی
 1 مرد / زن آزاد

 11884 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

11885 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

مركو وهداشتی -ایوام ی-سمنان
 درمامی ایوام ی

 1 مرد / زن آزاد

 11885 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا و مبارزه وا ووماری ها)نوسامس(30192

11886 
توامبخلی فووی ی كارشناس 

 )فوویوتراری(

وومارستان -گرمسار-سمنان
 معتمدی

 1 مرد / زن آزاد

 11886 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوویوتراری)نوسامس(30955

 كارشناس فوریا های روش ی 11887
رایگاه اورژامس جاده -ارادان-سمنان

 ای ارادان
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد اورژامس من ا -مهدی شهر-سمنان های روش یكارشناس فوریا  11888

 11887،11888 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود.  یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 11889
درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 )ع( امام طسون
 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 2مفر، خامم:  8)آخا: 10

 مفر(

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیشركا داوطلبان دارای مدرک فوق نوسامس در رشت  های مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک نوسامس ررستاری -

 ررستار 11890
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 3 مرد آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 واشدمیشركا داوطلبان دارای مدرک فوق نوسامس در رشت  های مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک نوسامس ررستاری -

 11889،11890 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

جراطی)فوق -:ررستاری داخلی32853-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-نوسامس(:ت نونوژی گردش خون)فوق 31459-:ررستاری)نوسامس(30218

 :ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-نوسامس(

11891 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

مركو ارتباطات و -شاهرود-سمنان

هماهنگی عملوات و فوریا های 

 روش ی

 2 زن آزاد/ایثارگر

 11891 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

11892 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 )ع( امام طسون
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

11893 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11892،11893 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)فوق 31047-دكتری(نوسامس، :مدارک روش ی)فوق 31012-دكتری(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)فوق 30929

 دكتری(

 كارشناس ررتوشناسی 11894
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:

 ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ت نونوژی ررتوشناسی)رادیونوژی(

 11894 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 )فوق نوسامس( MRI:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32248

 كارشناس روش ی هست  ای 11895
درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 )ع( امام طسون
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:

 ملروط و  داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی ت نونوژی روش ی هست  ای

 11895 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965-نوسامس(:رادیوووونوژی و طفاظا ررتویی)فوق 30492
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 گر سوستمكارشناس تحلول 11896
درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 )ع( امام طسون
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 11896 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-دكتری(نوسامس، اطالعات گرایش شب   های كامپووتری)فوق  فناوری:مهندسی 31910-دكتری(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)فوق 31887
 دكتری(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی)فوق 32172

 كارشناس فوریا های روش ی 11897
رایگاه اورژامس جاده -شاهرود-سمنان

 )ع( ای امام علی
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 11897 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 روشک متخصص طب اورژامس 11898
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 -دامن  رذیرش: 

 11898 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 تخصصی(:طب اورژامس)دكترای 32268

11899 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان
 )ع( امام طسون

 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 هیآزمایلگاملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی علوم 

 11899 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هماتونوژی)فوق نوسامس(31429-نوسامس(:ایمنی شناسی روش ی)فوق 30133

11900 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان
 )ع( امام طسون

 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 هیآزمایلگاملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی علوم 

 11900 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124

11901 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان
 )ع( امام طسون

 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 هیآزمایلگاملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی علوم 

 11901 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 :وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214

 كارشناس امور رژوهلی 11902
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 1 مرد آزاد

 11902 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، :ارودموونوژی)فوق 30043

 كارشناس تجهووات روش ی 11903
درمامی  آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 )ع( امام طسون
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیشركا داوطلبان دارای مدرک فوق نوسامس در رشت  های مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک نوسامس مهندسی روش ی -

 11903 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181
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 آموزشیكارشناس خدمات  11904
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 1 مرد آزاد

 11904 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، )فوق آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-دكتری(نوسامس، )فوق آموزشی:مدیریا 31020

 كارشناس سمعی و وصری 11905
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی ورق)ان تروموک(

 11905 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ورق )ان تروموک()فوق نوسامس(32830

 1 مرد آزاد رایگاه امداد هوایی-شاهرود-سمنان كارشناس فوریا های روش ی 11906

 كارشناس فوریا های روش ی 11907
رایگاه اورژامس -شاهرود-سمنان

 عباس آوادجاده ای 
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11908
رایگاه اورژامس -شاهرود-سمنان

 وادآجاده ای فراش 
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11909
رایگاه اورژامس -شاهرود-سمنان

 جاده ای كالت  خوج
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11910
رایگاه اورژامس -شاهرود-سمنان

 جاده ای مجن
 1 مرد آزاد

 روش یكارشناس فوریا های  11911
رایگاه اورژامس -شاهرود-سمنان

 جاده ای موامی
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11912
رایگاه اورژامس -شاهرود-سمنان

 جاده ای موامدشا
 1 مرد آزاد

 كارشناس فوریا های روش ی 11913
رایگاه اورژامس -شاهرود-سمنان

 (2)من ا   مهدی اواد
 1 مرد آزاد

 11906،11907،11908،11909،11910،11911،11912،11913 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 دفتر مسئول 11914
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 1 مرد آزاد

 11914 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی 31697-:مدیریا سوستم وهره وری)فوق نوسامس(31058-)فوق نوسامس( MBA:مدیریا 31018-:علوم ارتباطات اجتماعی)فوق نوسامس(30735

 وسامس(:مدیریا دونتی گرایش سوستمهای اطالعاتی)فوق ن32832-:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(

 مهندس تاسوسات 11915
 آموزشیمركو -شاهرود-سمنان

 درمامی فاطمو 
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی مهندسی م اموک)تاسوسات طرارتی و ورودتی(

 11915 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)فوق نوسامس(32078-تأسوسات)فوق نوسامس(:مهندسی م اموک گرایش 31326
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 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود.  یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 43 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهدای -راكدشا-تهران ررستار 11916

 29 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهدای گمنام-تهران-تهران ررستار 11917

 ررستار 11918
مركو روش ی، -تهران-تهران

 خرداد 15درمامی  آموزشی
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11919
مركو روش ی، -تهران-تهران
 درمامی كودكان مفود آموزشی

 16 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11920
 آموزشیمركو روش ی ، -تهران-تهران

 درمامی نامان ط وم
 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11921
 آموزشیمركو روش ی ، -تهران-تهران

 درمامی مدرس
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11922
وومارستان سوم -دماومد-تهران

 شعبان
 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11923
مركو روش ی، -شمورامات-تهران

 درمامی اختر آموزشی
 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11924
مركو روش ی، -شمورامات-تهران

 درمامی شهدای تجریش آموزشی
 13 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 ررستار 11925
 یآموزشمركو روش ی، -شمورامات-تهران

 درمامی طاناامی
 17 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 59 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود ستاری-خرچک-تهران ررستار 11926

 11916،11917،11918،11919،11920،11921،11922،11923،11924،11925،11926 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود ستاری-خرچک-تهران روشک متخصص اطفال 11927

 11927 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

11928 
روشک متخصص ووماریهای 

 خلب و عروق

وومارستان شهدای -تهران-تهران
 گمنام

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11928 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص خلب و عروق)دكترای تخصصی(32255

11929 
روشک متخصص ووماریهای 

 میو و اعصاب

وومارستان شهدای -تهران-تهران
 گمنام

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11929 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32257

 روشک متخصص ووهوشی 11930
وومارستان شهدای -تهران-تهران

 گمنام
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود ستاری-خرچک-تهران روشک متخصص ووهوشی 11931

 11930،11931 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339
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 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود ستاری-خرچک-تهران روشک متخصص جراطی عمومی 11932

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود مفتح -ورامون-تهران روشک متخصص جراطی عمومی 11933

 11932،11933 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 روشک متخصص زمان و زایمان 11934
وومارستان شهود -خرچک-تهران

 ستاری
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11934 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 روشک متخصص طب اورژامس 11935
 یآموزشمركو روش ی ، -شمورامات-تهران

 و درمامی طاناامی
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 روشک متخصص طب اورژامس 11936
وومارستان شهود -خرچک-تهران

 ستاری
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11935،11936 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 كارشناس اتاق عمل 11937
وومارستان شهود -خرچک-تهران

 ستاری
 10 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11937 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 كارشناس هوشبری 11938
وومارستان شهود -خرچک-تهران

 ستاری
 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 11938 یشماره )های(شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 ماما 11939
وومارستان شهود -ورامون-تهران

 مفتح
 3 زن آزاد/ایثارگر

 11939 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 روشک عمومی 11940
وومارستان سوم -دماومد-تهران

 شعبان 
 1 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 11941
وومارستان امام -فوروزكوه-تهران

 خمونی )ره( 
 1 مرد / زن آزاد

 11940،11941 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان زعوم -راكدشا-تهران روشک متخصص ارتوردی 11942

 روشک متخصص ارتوردی 11943
شهود وومارستان -خرچک-تهران

 ستاری
 1 مرد / زن آزاد

 11942،11943 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارتوردی)دكترای تخصصی(32252

 1 مرد / زن آزاد وومارستان زعوم-راكدشا-تهران روشک متخصص اطفال 11944

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای گمنام-تهران-تهران روشک متخصص اطفال 11945

 1 مرد / زن آزاد وومارستان سوم شعبان-دماومد-تهران روشک متخصص اطفال 11946



190 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 روشک متخصص اطفال 11947
وومارستان امام -فوروزكوه-تهران

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 11944،11945،11946،11947 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

11948 
روشک متخصص ووماریهای 

 خلب و عروق

وومارستان شهود -خرچک-تهران

 ستاری
 1 مرد / زن آزاد

11949 
روشک متخصص ووماریهای 

 خلب و عروق

وومارستان شهود -ورامون-تهران

 مفتح
 1 مرد / زن آزاد

 11948،11949 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 عروق)دكترای تخصصی(:متخصص خلب و 32255

11950 
روشک متخصص ووماریهای 

 میو و اعصاب
 1 مرد / زن آزاد وومارستان زعوم-راكدشا-تهران

11951 
روشک متخصص ووماریهای 

 میو و اعصاب

وومارستان شهود -خرچک-تهران

 ستاری
 1 مرد / زن آزاد

 11950،11951 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 میو و اعصاب)دكترای تخصصی( :متخصص32257

 روشک متخصص ووهوشی 11952
وومارستان امام -فوروزكوه-تهران

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 11952 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

11953 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی
 1 / زن مرد آزاد وومارستان زعوم-راكدشا-تهران

11954 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی

وومارستان سوم -دماومد-تهران

 شعبان
 1 مرد / زن آزاد

11955 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی

وومارستان امام -فوروزكوه-تهران

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 11953،11954،11955 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 عمومی)دكترای تخصصی(:متخصص جراطی 32263

11956 
روشک متخصص جراطی مجاری 

 ادراری و تناسلی )اورونوژی(

وومارستان شهدای -تهران-تهران

 گمنام
 1 مرد / زن آزاد

 11956 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارونوژی)دكترای تخصصی(32828

 1 مرد / زن آزاد شهود مفتحوومارستان -ورامون-تهران روشک متخصص چلم 11957

 11957 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص چلم)دكترای تخصصی(32336

 1 مرد / زن آزاد وومارستان زعوم-راكدشا-تهران روشک متخصص داخلی 11958

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای -راكدشا-تهران روشک متخصص داخلی 11959

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای گمنام-تهران-تهران متخصص داخلیروشک  11960

 1 مرد / زن آزاد وومارستان سوم شعبان-دماومد-تهران روشک متخصص داخلی 11961

 روشک متخصص داخلی 11962
وومارستان امام -فوروزكوه-تهران

 خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد
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 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ستاری-خرچک-تهران روشک متخصص داخلی 11963

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود مفتح-ورامون-تهران روشک متخصص داخلی 11964

 11958،11959،11960،11961،11962،11963،11964 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص داخلی)دكترای تخصصی(30454

 1 زن آزاد وومارستان زعوم-راكدشا-تهران زمان و زایمانروشک متخصص  11965

 روشک متخصص زمان و زایمان 11966
وومارستان امام -فوروزكوه-تهران

 خمونی )ره(
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد وومارستان شهود مفتح-ورامون-تهران روشک متخصص زمان و زایمان 11967

 11965،11966،11967 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود مفتح-ورامون-تهران روشک متخصص عفومی 11968

 11968 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووماریهای عفومی و گرمسوری)دكترای تخصصی(32843

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای -راكدشا-تهران كاردان اتاق عمل 11969

 11969 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای گمنام-تهران-تهران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11970

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ستاری-خرچک-تهران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 11971

 11970،11971 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای -راكدشا-تهران كارشناس تعانی سازمامی سالما 11972

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ستاری-خرچک-تهران كارشناس تعانی سازمامی سالما 11973

 11972،11973 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)نوسامس(31047

11974 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 / زن مرد آزاد وومارستان شهدای -راكدشا-تهران

 11974 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویوتراری)نوسامس(30955

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود مفتح-ورامون-تهران كارشناس هوشبری 11975

 11975 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 زن آزاد شهود ستاریوومارستان -خرچک-تهران ماما 11976

 11976 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود مفتح-ورامون-تهران متخصص گوش و طلق و وونی 11977

 11977 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 تخصصی(:متخصص گوش و طلق و وونی)دكترای 32826
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 7 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 2 مرد آزاد/ایثارگر وومارستان افلار-یود-یود ررستار 11978

 شرایط اختصاصی:
 فوق نوسامس در رشت  مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  ررستاری مجاز و  ثبا مام می واشند.دارمدگان مدرک تحصولی 

 11978 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات 31048-س(:سالما سانمندی)فوق نوسام30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

:داخلی و جراطی)فوق 32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-:ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری)
 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-نوسامس(

11979 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

مركو مدیریا طوادث و -یود-یود
 فوریا های روش ی استان یود

 2 زن آزاد/ایثارگر

 11979 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 ررستار 11980
وومارستان ط وم -وهاواد-یود

 وهاوادی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 دارمدگان مدرک تحصولی فوق نوسامس در رشت  مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  ررستاری مجاز و  ثبا مام می واشند.

 ررستار 11981
ی مركو وهداشت-وخ و گاریوات -تفا -یود

 درمامی شبام  روزی روستایی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 دارمدگان مدرک تحصولی فوق نوسامس در رشت  مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  ررستاری مجاز و  ثبا مام می واشند.

 1 مرد آزاد وومارستان شهود صدوخی-یود-یود ررستار 11982

 شرایط اختصاصی:
 مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  ررستاری مجاز و  ثبا مام می واشند.دارمدگان مدرک تحصولی فوق نوسامس در رشت  

 11980،11981،11982 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات 31048-نوسامس(:سالما سانمندی)فوق 30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

:داخلی و جراطی)فوق 32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-:ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری)
 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-مس(:موزادان)فوق نوسا32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-نوسامس(

 روشک عمومی 11983
وومارستان ط وم -وهاواد-یود

 وهاوادی
 1 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 11984
مركو وهداشتی درمامی -وهاواد-یود

 شهرستان وهاواد
 1 مرد / زن آزاد

 روشک عمومی 11985
مركو وهداشتی -چاهک -خاتم -یود

 درمامی روستایی
 1 زنمرد /  آزاد

 11983،11984،11985 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود صدوخی-یود-یود روشک متخصص طب اورژامس 11986

 11986 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس اوركوه-اوركوه-یود فوریا های روش یكاردان  11987

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس وهاواد-وهاواد-یود كاردان فوریا های روش ی 11988

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس خاتم-خاتم-یود كاردان فوریا های روش ی 11989

 11987،11988،11989 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  11990
وومارستان ط وم -وهاواد-یود

 وهاوادی
 1 مرد / زن آزاد

 11990 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

11991 
امور اجرایی كارشناس 

 وومارستان
وومارستان ط وم -وهاواد-یود

 وهاوادی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
ی ت وهداشتدارمدگان مدرک تحصولی فوق نوسامس در رشت  مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  مدیریا خدما

 درمامی مجاز و  ثبا مام می واشند.

 11991 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

11992 
كارشناس وهداشا روامی و 

 اعتواد
مركو وهداشتی درمامی -وهاواد-یود

 شهرستان وهاواد
 1 مرد / زن آزاد

 11992 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833-فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی عمومی)32831

11993 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
وومارستان ط وم -وهاواد-یود

 وهاوادی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
الما اطالعات س فناوریدارمدگان مدرک تحصولی فوق نوسامس در رشت  های مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  رذیرش و مدارک روش ی یا 

 مجاز و  ثبا مام می واشند.

 11993 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-نوسامس(فوق نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

11994 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد آزاد وومارستان شهود صدوخی-یود-یود

 شرایط اختصاصی:
الما اطالعات س فناوریدارمدگان مدرک تحصولی فوق نوسامس در رشت  های مذكور ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  رذیرش و مدارک روش ی یا 

سال جها خدما در محل مورد تااضا می واشند. در صورت عدم اجرای  7رذیرفت  شدگان مهایی ملوم و  سپردن تعهد محضری و  مدت -مجاز و  ثبا مام می واشند. 
 تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود .

 11994 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)فوق نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)فوق نوسامس(30929

 كارشناس ررتوشناسی 11995
وومارستان ط وم -وهاواد-یود

 وهاوادی
 1 مرد / زن آزاد

 11995 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تیذی  11996
مركو وهداشتی درمامی -وهاواد-یود

 شهرستان وهاواد
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
یذی  یا علوم ت دارمدگان مدرک تحصولی فوق نوسامس در رشت  صنایع غذایی گرایش كنترل كوفی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی نوسامس در رشت  تیذی ،علوم

 مجاز و  ثبا مام می واشند.وهداشتی در تیذی  

 11996 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كوفی وهداشتی)فوق نوسامس(32243-:تیذی )نوسامس(30300

 كارگوین 11997
وومارستان ط وم -وهاواد-یود

 وهاوادی
 1 مرد آزاد

 11997 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق 32235-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051
 :مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-نوسامس(

 1 مرد آزاد وومارستان شهود صدوخی-یود-یود كارگوین 11998

 11998 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا دونتی گرایش 32308-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31495

 تحول اداری)فوق نوسامس(
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 بهداشتي درماني فارس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاده ماستف ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2

 مخواهد شد. سهمو  ایثارگری نحاظ داملگاهاین  آزمونگردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 26 مرد / زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس ررستار 11999

 7 مرد / زن آزاد وومارستان استهبان-استهبان-فارس ررستار 12000

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خرم وود-خرم وود-فارس ررستار 12001

 ررستار 12002
مركو وهداشتی درمامی -خرم وود-فارس

 وادآروزی خادرشبام  
 2 مرد / زن آزاد

 3 مرد / زن آزاد وومارستان چمران-شوراز-فارس ررستار 12003

 ررستار 12004
وومارستان شهود -شوراز-فارس

 رجایی
 8 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان فاوهی-شوراز-فارس ررستار 12005

 2 / زنمرد  آزاد وومارستان ممازی-شوراز-فارس ررستار 12006

 ررستار 12007
مركو وهداشتی درمان -شوراز-فارس

 شبام  روزی داریون
 1 مرد / زن آزاد

 19 مرد / زن آزاد وومارستان فوروز اواد-فوروزاواد-فارس ررستار 12008

 ررستار 12009
وومارستان خور و -خوروكارزین-فارس

 كارزین
 11 مرد / زن آزاد

 44 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس ررستار 12010

 3 مرد / زن آزاد مو ئوومارستان خا -كازرون-فارس ررستار 12011

 3 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر-كازرون-فارس ررستار 12012

 22 مرد / زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس ررستار 12013

 ررستار 12014
وهداشتی درمامی مركو -المرد-فارس

 شبام  روزی عالمرودشا
 1 مرد / زن آزاد

 ررستار 12015
وومارستان -مرودشا-فارس

 مرودشا
 2 مرد / زن آزاد

 41 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس ررستار 12016

)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 11999،12000،12001،12002،12003،12004،12005،12006،12007،12008،12009،12010،12011،12012،12013،12014،12015،12016 یشماره

 :ررستاری)نوسامس(30218

 3 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس روشک عمومی 12017

 1 مرد / زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس روشک عمومی 12018

 12017،12018 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وومارستان فاوهی-شوراز-فارس روشک متخصص طب اورژامس 12019

 2 مرد / زن آزاد وومارستان ممازی-شوراز-فارس روشک متخصص طب اورژامس 12020

 روشک متخصص طب اورژامس 12021
وومارستان -مرودشا-فارس

 مرودشا
 1 مرد / زن آزاد

 12019،12020،12021 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 طساودار 12022
وومارستان -ارسنجان-فارس

 ارسنجان
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد ووامات-فارس طساودار 12023

 1 مرد آزاد خرام -فارس طساودار 12024

 طساودار 12025
مركو وهداشتی -خرم وود-فارس

 درمامی شبام  روزی خادر اواد
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس طساودار 12026

 1 مرد آزاد وومارستان مهر-مهر-فارس طساودار 12027

 12022،12023،12024،12025،12026،12027 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408

 3 مرد / زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس كارشناس اتاق عمل 12028

 1 مرد / زن آزاد وومارستان استهبان-استهبان-فارس كارشناس اتاق عمل 12029

 كارشناس اتاق عمل 12030
وومارستان شهود -شوراز-فارس

 رجایی
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 12031
وومارستان -فوروزاواد-فارس

 فوروزاواد
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 12032
وومارستان -خوروكارزین-فارس

 خوروكارزین
 2 مرد / زن آزاد

 11 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارشناس اتاق عمل 12033

 1 مرد آزاد وومارستان ونوعصر-كازرون-فارس اتاق عملكارشناس  12034

 4 مرد / زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس كارشناس اتاق عمل 12035

 8 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس كارشناس اتاق عمل 12036

 12028،12029،12030،12031،12032،12033،12034،12035،12036 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12037

 1 مرد / زن آزاد وومارستان استهبان-استهبان-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12038

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12039
مركو وهداشتی -خرام -فارس

 درمامی شبام  روزی خرام 
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خرم وود-خرم وود-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12040

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12041
مركو وهداشتی درمامی -شوراز-فارس

 شبام  روزی داریون
 1 مرد / زن آزاد
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12042
وومارستان -فوروزاواد-فارس

 فوروزاواد
 2 مرد / زن آزاد

 3 مرد / زن آزاد وومارستان خور و كارزین-خوروكارزین-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12043

 9 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12044

 1 مرد / زن آزاد مو ئوومارستان خا -كازرون-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12045

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر-كازرون-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12046

 3 مرد / زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12047

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12048
مركو وهداشتی درمامی -المرد-فارس

 شبام  روزی عالمرودشا
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اواده طلک-می ریو-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12049

 8 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12050

 12037،12038،12039،12040،12041،12042،12043،12044،12045،12046،12047،12048،12049،12050 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارشناس وهداشا طرف  ای 12051

 12051 ی)های( شمارهتحصولی شیل محل شرایط اطراز

 :مهندسی وهداشا طرف  ای)نوسامس(31174

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی )ع(-كازرون-فارس كارشناس وهداشا محوط 12052

 2 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس كارشناس وهداشا محوط 12053

 12052،12053 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا محوط)نوسامس(30180

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12054

 1 مرد / زن آزاد وومارستان استهبان-استهبان-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12055

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12056
وهداشتی درمامی  مركو-خرام -فارس

 شبام  روزی خرام 
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خرم وود-خرم وود-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12057

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12058
مركو وهداشتی درمامی -خرم وود-فارس

 وادآشبام  روزی خادر
 1 مرد / زن آزاد

 و مدارک روش یكارشناس رذیرش  12059
مركو وهداشتی درمامی -شوراز-فارس

 شبام  روزی داریون
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12060
وومارستان -فوروزاواد-فارس

 فوروزاواد
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12061
وومارستان -خوروكارزین-فارس

 خوروكارزین
 3 مرد / زن آزاد

 8 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12062

 1 مرد / زن آزاد مو ئوومارستان خا -كازرون-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12063

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر-كازرون-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12064

 3 مرد / زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس رذیرش و مدارک روش ی كارشناس 12065
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 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12066
مركو وهداشتی درمامی -المرد-فارس

 شبام  روزی عالمرودشا
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اواده طلک-می ریو-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12067

 4 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12068

)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 12054،12055،12056،12057،12058،12059،12060،12061،12062،12063،12064،12065،12066،12067،12068 یشماره

 :ضبط امار و مدارک روش ی)نوسامس(32281-روش ی)نوسامس(:مدارک 31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس كارشناس ررتوشناسی 12069

 كارشناس ررتوشناسی 12070
مركو وهداشتی درمامی -شوراز-فارس

 شبام  روزی داریون
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 12071
وومارستان خور و -خوروكارزین-فارس

 كارزین
 1 مرد / زن آزاد

 7 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارشناس ررتوشناسی 12072

 1 مرد / زن آزاد مو ئوومارستان خا -كازرون-فارس كارشناس ررتوشناسی 12073

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر-كازرون-فارس كارشناس ررتوشناسی 12074

 1 مرد / زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس كارشناس ررتوشناسی 12075

 4 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس كارشناس ررتوشناسی 12076

 12069،12070،12071،12072،12073،12074،12075،12076 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس كارشناس تجهووات روش ی 12077

 1 مرد / زن آزاد وومارستان رجایی-شوراز-فارس كارشناس تجهووات روش ی 12078

 1 زن مرد / آزاد وومارستان ممازی-شوراز-فارس كارشناس تجهووات روش ی 12079

 كارشناس تجهووات روش ی 12080
وومارستان -فوروزاواد-فارس

 فوروزاواد
 1 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارشناس تجهووات روش ی 12081

 1 مرد / زن آزاد مو ئوومارستان خا-كازرون-فارس كارشناس تجهووات روش ی 12082

 12077،12078،12079،12080،12081،12082 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

:مهندسی روش ی 31183-:مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182-:مهندسی روش ی وانونی)نوسامس(31181-:مهندسی ارتوک و نوور)نوسامس(31159

 :مهندسی روش ی ووو رواتوک)نوسامس(31186-وووم اموک)نوسامس(:مهندسی روش ی 31185-:مهندسی روش ی ووومواد)نوسامس(31184-وووتریال)نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس كارشناس تجهووات روش ی 12083

 12083 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی روش ی 31183-:مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182-وانونی)نوسامس(:مهندسی روش ی 31181-:مهندسی ارتوک و نوور)نوسامس(31159

 :مهندسی روش ی وووم اموک)نوسامس(31185-:مهندسی روش ی ووومواد)نوسامس(31184-وووتریال)نوسامس(

 كارشناس تیذی  12084
 وومارستان امام علی-كازرون-فارس

 )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 12084 ی)های( شمارهمحل شرایط اطراز تحصولی شیل

 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:علوم وهداشتی در تیذی )نوسامس(30751-:تیذی )نوسامس(30300
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12085 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد ()ع وومارستان امام علی-كازرون-فارس

 12085 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویوتراری)نوسامس(30955

 1 مرد آزاد شوراز-فارس كارشناس شب   12086

 توضوحات:

 ك  توسط داملگاه تعوون خواهد شد. واشدمیمحل خدما رذیرفت  شده این شیل محل، ی ی از وومارستان های شهر شوراز 

 12086 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی 31601-)نوسامس( IT:مهندسی 31564-:مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)نوسامس(31347-:مهندسی فناوری اطالعات)نوسامس(31280

:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های 31873-:مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)نوسامس(31832-كامپووتر)نوسامس(

 :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)نوسامس(31887-سامس(اطالعاتی)نو

 1 مرد آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارشناس شب   12087

 1 مرد آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس كارشناس شب   12088

 12087،12088 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی كامپووتر گرایش 31832-)نوسامس( IT:مهندسی 31564-:مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)نوسامس(31347-:مهندسی فناوری اطالعات)نوسامس(31280

ایش مرم :مهندسی كامپووتر گر31887-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)نوسامس(31873-سوستم های مرم افواری)نوسامس(

 اطالعات گرایش شب   های كامپووتری)نوسامس( فناوری:مهندسی 31910-افوار)نوسامس(

 2 مرد / زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس كارشناس هوشبری 12089

 1 مرد / زن آزاد وومارستان استهبان-استهبان-فارس كارشناس هوشبری 12090

 1 مرد / زن آزاد وومارستان رجایی-شوراز-فارس كارشناس هوشبری 12091

 كارشناس هوشبری 12092
وومارستان -فوروزاواد-فارس

 فوروزاواد
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 12093
وومارستان -خوروكارزین-فارس

 خوروكارزین
 2 مرد / زن آزاد

 5 زنمرد /  آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارشناس هوشبری 12094

 2 مرد / زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس كارشناس هوشبری 12095

 4 مرد / زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس كارشناس هوشبری 12096

 12089،12090،12091،12092،12093،12094،12095،12096 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 كارگوین 12097
مركو وهداشتی -خرم وود-فارس

 درمامی شبام  روزی خادر اواد
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس كارگوین 12098

 1 مرد آزاد وومارستان مهر-مهر-فارس كارگوین 12099

 1 مرد آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس كارگوین 12100

 12097،12098،12099،12100 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034
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 3 زن آزاد وومارستان اواده-اواده-فارس ماما 12101

 1 زن آزاد وومارستان خرم وود-خرم وود-فارس ماما 12102

 4 زن آزاد وومارستان فوروز اواد-فوروزاواد-فارس ماما 12103

 ماما 12104
وومارستان خور و -خوروكارزین-فارس

 كارزین
 3 زن آزاد

 8 زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس ماما 12105

 2 زن آزاد مو ئوومارستان خا -كازرون-فارس ماما 12106

 2 زن آزاد وومارستان ونوعصر-كازرون-فارس ماما 12107

 4 زن آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس ماما 12108

 8 زن آزاد وومارستان می ریو-می ریو-فارس ماما 12109

 12101،12102،12103،12104،12105،12106،12107،12108،12109 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی-كازرون-فارس مددكار وهداشتی و درمامی 12110

 12110 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مددكاری اجتماعی)نوسامس(31013-:روان شناسی وانونی)نوسامس(30511

 1 مرد آزاد خرام -فارس خدمات مانی مسئول 12111

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارررداز » سازمامی استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا 

 خدمات مانی مسئول 12112
مركو وهداشتی -خرم وود-فارس

 درمامی شبام  روزی خادر اواد
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارررداز » استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 خدمات مانی مسئول 12113
 زرینوومارستان -زرین دشا-فارس

 دشا
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 رذیرفت  شده مهایی جها شیل كاررردازی و ارگوری می گردد.--

 1 مرد آزاد مو ئوومارستان خا -كازرون-فارس خدمات مانی مسئول 12114

 شرایط اختصاصی:

 رذیرفت  شده مهایی جها شیل كاررردازی و ارگوری می گردد.--

 1 مرد آزاد وومارستان كوار-كوار-فارس خدمات مانی مسئول 12115

 شرایط اختصاصی:

 رذیرفت  شده مهایی جها شیل كاررردازی و ارگوری می گردد.--

 12111،12112،12113،12114،12115 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-دونتی)نوسامس(:مدیریا 31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 12116
وومارستان دكتر -فسا-فارس

 شریعتی 
 5 مرد آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود. 25ردیف و  داوطلبان واجد شرایط سهمو   1از ظرفوا مورد مواز 

 12116 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 3 مرد آزاد/ایثارگر امس مووندگانژرایگاه اور-فسا-فارس كاردان فوریا های روش ی 12117

 توضوحات:

 درصد واجد انلرایط شركا كننده در این رشت  محل اختصاص می یاود. 25و  سهمو  ایثارگری مفر  1از ظرفوا مورد مواز 

 كاردان فوریا های روش ی 12118
رایگاه اورژامس گردم  -فسا-فارس

 صحرارود
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 این رشت  محل اختصاص می یاود.درصد واجد شرایط شركا كننده در  25مفر و  سهمو  ایثارگری  1از ظرفوا مورد مواز 

 12117،12118 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 روشک عمومی 12119
وومارستان دكتر -فسا-فارس

 شریعتی 
 2 مرد / زن آزاد

 12119 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 داروساز 12120
وومارستان دكتر -فسا-فارس

 شریعتی
 1 مرد / زن آزاد

 12120 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری(30455

12121 
كاردان رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

مركو وهداشتی  -دوگان-فسا-فارس

 درمامی دوگان
 1 مرد آزاد

12122 
مبارزه وا كاردان رولگوری و 

 ووماری ها

مركو -زاهدشهر-فسا-فارس

 وهداشتی درمامی زاهدشهر
 1 مرد آزاد

 12121،12122 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)فوق دیپلم(32328-:وهداشا عمومی)فوق دیپلم(30177

 كاردان فوریا های روش ی 12123
رایگاه اورژامس رلوس -فسا-فارس

 شوراز-راه فسا
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 12124
رایگاه اورژامس شهری -فسا-فارس

 شماره یک
 2 مرد آزاد
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 كاردان فوریا های روش ی 12125
رایگاه اورژامس -فسا-فارس

 كمروندی فسا
 2 مرد آزاد

 2 مرد آزاد اورژامس مصوراوادرایگاه -فسا-فارس كاردان فوریا های روش ی 12126

 12123،12124،12125،12126 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12127
مركو وهداشتی  -دوگان-فسا-فارس

 درمامی دوگان
 1 زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12128
مركو وهداشتی  -زاهدشهر-فسا-فارس

 درمامی زاهدشهر
 1 زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12129
مركو وهداشتی  -شلده-فسا-فارس

 درمامی شلده
 1 مرد آزاد

 12127،12128،12129 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 خاموادهكارشناس وهداشا  12130
مركو وهداشتی  -زاهدشهر-فسا-فارس

 درمامی زاهدشهر
 1 زن آزاد

 12130 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش وهداشا خامواده)نوسامس(32247-:وهداشا عمومی)نوسامس(30177

12131 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

مركو وهداشتی  -دوگان -فسا-فارس

 درمامی دوگان
 1 مرد آزاد

12132 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

مركو وهداشتی  -شلده-فسا-فارس

 درمامی شلده
 1 مرد / زن آزاد

 12131،12132 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 كارشناس ررتوشناسی 12133
وومارستان طضرت ونی -فسا-فارس

 عصر)عج(
 1 مرد آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 12134
وومارستان دكتر -فسا-فارس

 شریعتی
 1 مرد آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 12135
مركو وهداشتی  -دوگان-فسا-فارس

 درمامی دوگان
 1 مرد آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 12136
مركو وهداشتی  -زاهدشهر-فسا-فارس

 زاهدشهردرمامی 
 1 مرد آزاد

 كارشناس ررتوشناسی 12137
مركو وهداشتی  -شلده -فسا-فارس

 درمامی شلده
 1 مرد آزاد

 12133،12134،12135،12136،12137 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

12138 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 هاووماری 

مركو وهداشتی  -شلده-فسا-فارس

 درمامی شلده
 1 مرد آزاد

 12138 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)نوسامس(32328-:وهداشا و مبارزه وا ووماری ها)نوسامس(30192-:وهداشا عمومی)نوسامس(30177
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس تجهووات روش ی 12139
وومارستان دكتر -فسا-فارس

 شریعتی
 1 مرد آزاد

 12139 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی ارتوک و نوور)31159

:مهندسی روش ی 31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-فوق نوسامس(نوسامس، وووتریال):مهندسی روش ی 31183-نوسامس(

 فوق نوسامس(نوسامس، :م اتروموک)31383-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووو رواتوک)31186-فوق نوسامس(نوسامس، وووم اموک)

 كارشناس فوریا های روش ی 12140
رایگاه اورژامس شهری -فسا-فارس

 شماره یک
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیدر شرایط وراور رشت  فوریا های روش ی مسبا و  سایر رشت  های شیلی در اونویا جذب 

 كارشناس فوریا های روش ی 12141
رایگاه اورژامس -فسا-فارس

 داراب-كمروندی فسا
 2 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیدر شرایط وراور رشت  فوریا های روش ی مسبا و  سایر رشت  های شیلی در اونویا جذب 

 كارشناس فوریا های روش ی 12142
رایگاه اورژامس گردم  -فسا-فارس

 صحرارود
 2 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیدر شرایط وراور رشت  فوریا های روش ی مسبا و  سایر رشت  های شیلی در اونویا جذب 

 2 مرد آزاد رایگاه اورژامس مصوراواد-فسا-فارس كارشناس فوریا های روش ی 12143

 توضوحات:

 واشدمیدر شرایط وراور رشت  فوریا های روش ی مسبا و  سایر رشت  های شیلی در اونویا جذب 

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس مووندگان-فسا-فارس كارشناس فوریا های روش ی 12144

 توضوحات:

 واشدمیدر شرایط وراور رشت  فوریا های روش ی مسبا و  سایر رشت  های شیلی در اونویا جذب 

 كارشناس فوریا های روش ی 12145
رایگاه -زاهد شهر-فسا-فارس

 اورژامس زاهدشهر
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 واشدمیدر شرایط وراور رشت  فوریا های روش ی مسبا و  سایر رشت  های شیلی در اونویا جذب 

 12140،12141،12142،12143،12144،12145 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كتاودار 12146
وومارستان دكتر -فسا-فارس

 شریعتی
 1 مرد / زن آزاد

 12146 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 )نوسامس( :علوم كتاوداری و اطالع رسامی)علم اطالعات و دامش شناسی(32848-:كتاوداری)نوسامس(31467
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 12147
 آموزشیمركو -خووین-خووین

 درمامی ووعلی سونا
 27 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 سهمو  وراور خامون اختصاص خواهد یافا. 5درصد( در این شیل محل. تعداد  25در صورت شركا ایثارگران واجد شرایط )ملمونون سهمو  

 12147 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :ررستاری)نوسامس(30218

 طساودار 12148
وومارستان شهدای -ووکآ-خووین

 آووک
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 مفر سهمو  در مظر گرفت  می شود. 1در صورت وجود داوطلب ایثارگر شركا كننده در این رشت  شیلی، و  تعداد 

 12148 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:طساوداری)نوسامس(30408

 ررستار 12149
وومارستان -ووئون زهرا-خووین

 طضرت امورانمومنون
 2 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

درصد ایثارگران ان خبال تعوون و ت لوف گردیده اسا وناوراین  25و سهمو   واشدمیوا توج  و  این   ظرفوا در مظر گرفت  شده در این شیل محل از مامده مجوزها 

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »ظرفوا مورد مواز صرفا در 

 ررستار 12150
 آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 درمامی شفا تاكستان
 5 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

درصد ایثارگران ان خبال تعوون و ت لوف گردیده اسا وناوراین  25و سهمو   واشدمیوا توج  و  این   ظرفوا در مظر گرفت  شده در این شیل محل از مامده مجوزها 

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »ظرفوا مورد مواز صرفا در 

 ررستار 12151
 آموزشیمركو -خووین-خووین

 درمامی شهودرجایی
 1 مرد / زن آزاد

 ررستار 12152
 آموزشیمركو -خووین-خووین

 درمامی كودكان خدس
 3 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

درصد ایثارگران ان خبال تعوون و ت لوف گردیده اسا وناوراین  25و سهمو   واشدمیوا توج  و  این   ظرفوا در مظر گرفت  شده در این شیل محل از مامده مجوزها 

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »ظرفوا مورد مواز صرفا در 

 12149،12150،12151،12152 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 روشک متخصص ارتوردی 12153
وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

 12153 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارتوردی)دكترای تخصصی(32252
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 روشک متخصص اطفال 12154
وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص اطفال 12155
 آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 درمامی شفا تاكستان
 1 مرد / زن آزاد

 12154،12155 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

12156 
روشک متخصص ووماریهای 

 داخلی

وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

 12156 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووماری های داخلی)دكترای تخصصی(32254

12157 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی

وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

12158 
روشک متخصص جراطی 

 عمومی

 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 1 مرد / زن آزاد

 12157،12158 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

12159 
روشک متخصص جراطی میو و 

 اعصاب

 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 1 مرد / زن آزاد

 12159 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32264

 رادیونوژی روشک متخصص 12160
 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 2 مرد / زن آزاد

 12160 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 روشک متخصص روامپوش ی 12161
وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

 12161 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :متخصص روامپوش ی)دكترای تخصصی(30505

 روشک متخصص زمان و زایمان 12162
وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 زن آزاد

 12162 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 روشک متخصص طب اورژامس 12163
 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 5 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص طب اورژامس 12164
 آموزشیمركو -خووین-خووین

 درمامی ووعلی سونا
 1 مرد / زن آزاد

 12163،12164 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268
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 كاردان اتاق عمل 12165
 آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 درمامی شفا تاكستان
 1 مرد / زن آزاد

 12165 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 كاردان وهداشا خامواده 12166
مركو وهداشتی -كلنجون -اوج -خووین

 درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 تحصولی فوق دیپلم در رشت  وهداشا عمومی )وا گرایش وهداشا خامواده(دارا وودن مدرک  -

 كاردان وهداشا خامواده 12167
مركو -انتون كش -خووین -خووین

 وهداشتی درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 كاردان وهداشا خامواده 12168
مركو وهداشتی -ماهون -خووین -خووین

 درمامی روستایی
 1 زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 دارا وودن مدرک تحصولی فوق دیپلم در رشت  وهداشا عمومی )وا گرایش وهداشا خامواده( -

 12166،12167،12168 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا خامواده)فوق دیپلم(30174

12169 
كاردان رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

 12169 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

12170 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

 آموزشیمركو -خووین-خووین

 درمامی كودكان خدس
 1 مرد / زن آزاد

 12170 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

12171 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

12172 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 1 مرد / زن آزاد

12173 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 .واشدمیجها تصدی رسا كارشناس فناوری اطالعات سالما 

 12171،12172،12173 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 گر سوستمكارشناس تحلول 12174
 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 1 مرد / زن آزاد

 12174 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)نوسامس(31887
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 كارشناس تیذی  12175
وومارستان -ووئون زهرا-خووین

 طضرت امورانمومنون
 1 مرد / زن آزاد

 12175 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم وهداشتی در تیذی )نوسامس(30751-:تیذی )نوسامس(30300

12176 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 2 مرد / زن آزاد

 12176 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویوتراری)نوسامس(30955

 كارشناس فوریا های روش ی 12177
مركو فوریتهای - آووک -خووین

 آووکروش ی 
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 اونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی اسا

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس انومد-انبرز-خووین كارشناس فوریا های روش ی 12178

 توضوحات:

 شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی اسااونویا رذیرش در 

 كارشناس فوریا های روش ی 12179
رایگاه اورژامس س  -تاكستان-خووین

 راهی تاكستان
 3 مرد آزاد

 توضوحات:

 اونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی اسا

 كارشناس فوریا های روش ی 12180
مركو فوریا های -تاكستان-خووین

 روش ی تاكستان
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 اونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی اسا

 12177،12178،12179،12180 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)نوسامس(31443-روش ی)نوسامس(:فوریا های 30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 كارگوین 12181
وومارستان شهدای - آووک -خووین

 آووک
 1 مرد / زن آزاد

 12181 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 مناوع امسامی)نوسامس(:مدیریا 31079-:مدیریا سوستم و وهره وری)نوسامس(31061-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا اجرایی)نوسامس(31021

 ماما 12182
 درمامی آموزشیمركو -تاكستان-خووین

 شفا تاكستان
 2 زن آزاد

 12182 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ملاوره در مامایی)نوسامس(31106-:مامایی)نوسامس(30987
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 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 مرد / زن آزاد/ایثارگر خم-خم ررستار 12183
 مفر، خامم:  2)آخا: 5

 مفر( 3

 مرد / زن آزاد/ایثارگر خم-خم ررستار 12184
مفر، خامم:  35)آخا: 71

 مفر( 36

 شرایط اختصاصی:

 خواست  شده، ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند. دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد 12184و  12183های شیل محلدر 

 توضوحات:

 .واشدمی ، امجدیفرخامی م ویی، ورای وومارستامهای 12184و  12183های ورای شیل محلمحل خدما رذیرفت  شدگان 

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم ررستار 12185
خامم: مفر،  50)آخا: 122

 مفر( 72

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.

 ررستار 12186
درمامی شهدا  آموزشیمركو -خم-خم

 )امجدی(
 21 زن آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:

 تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری می واشند.در این شیل محل دارمدگان مدارک -

 ررستار 12187
درمامی شهود  آموزشیمركو -خم-خم

 وهلتی
 13 مرد آزاد/ایثارگر

 شرایط اختصاصی:

 می واشند. در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری-

 12183،12184،12185،12186،12187 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا خدمات ررستاری)فوق 31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029-وهداشا)فوق نوسامس( آموزش:30028

 :ررستاری سالما جامع )فوق نوسامس(32855-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-نوسامس(جراطی)فوق -:ررستاری داخلی32853-نوسامس(

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم روشک متخصص اطفال 12188

 12188 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

12189 
متخصص ووماریهای روشک 

 داخلی
 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم

 12189 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووماری های داخلی)دكترای تخصصی(32254

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم روشک متخصص ووهوشی 12190

 12190 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339
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 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم روشک متخصص جراطی عمومی 12191

 12191 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 كاردان اتاق عمل 12192
درمامی شهدا  آموزشیمركو -خم-خم

 )امجدی(
 2 مرد آزاد/ایثارگر

 12192 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 2 مرد آزاد/ایثارگر مخ-خم كاردان فوریا های روش ی 12193

 توضوحات:
 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 كاردان فوریا های روش ی 12194
رایگاههای اورژامس شهری و -خم-خم

 ایجاده
 22 مرد آزاد/ایثارگر

 12193،12194 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-دیپلم(:ووهوشی)فوق 30204

 مرد / زن آزاد/ایثارگر خم-خم كارشناس اتاق عمل 12195
 5مفر، خامم:  6)آخا: 11

 مفر(

 توضوحات:
 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كارشناس اتاق عمل 12196
 6مفر، خامم:  14)آخا: 20

 مفر(

 كارشناس اتاق عمل 12197
درمامی شهدا  آموزشیمركو -خم-خم

 )امجدی(
 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 2مفر، خامم:  4)آخا: 6
 مفر(

 12195،12196،12197 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

12198 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )روشک(

مركو ارتباطات و هماهنگی -خم-خم
عملوات و فوریا های روش ی 

(DISPATCH) 

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 12198 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12199
درمامی شهدا  آموزشیمركو -خم-خم

 )امجدی(
 5 مرد آزاد/ایثارگر

 12199 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر خم-خم كارشناس اختصاد سالما 12200

 توضوحات:
 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی و شهود وهلتی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 12200 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اختصاد سالما)فوق نوسامس(30074-:اختصاد وهداشا)فوق نوسامس(30068

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر خم-خم كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12201

 توضوحات:
استخدام در این شیل محل،  -2ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد.  واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو  -1

 صورت می گورد.« كارشناس فناوری اطالعات» جها تصدی رسا سازمامی 

 12201 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929
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12202 
مدارک  كارشناس رذیرش و

 روش ی
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر خم-خم

 توضوحات:

استخدام در این شیل محل،  -2ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد.  واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو  -1

 صورت می گورد.« منلی وخش » جها تصدی رسا سازمامی 

12203 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 10 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم

 توضوحات:

 صورت می گورد.« منلی وخش » استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 12202،12203 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

12204 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كارشناس فناوری اطالعات سالما 

12205 
رذیرش و مدارک كارشناس 

 روش ی
 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس رذیرش» استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 12204،12205 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

12206 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

درمامی شهدا  آموزشیمركو -خم-خم

 )امجدی(
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 صورت می گورد.« منلی وخش » استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 12206 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كارشناس ررتوشناسی 12207
 3مفر، خامم:  6)آخا: 9

 مفر(

 كارشناس ررتوشناسی 12208
درمامی شهدا  آموزشیمركو -خم-خم

 )امجدی(
 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 1مفر، خامم:  3)آخا: 4

 مفر(

 12207،12208 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 2 زن مرد / آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كارشناس تجهووات روش ی 12209

 12209 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی روش ی 31184-:مهندسی روش ی وووتریال)نوسامس(31183-:مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182-:مهندسی روش ی وانونی)نوسامس(31181

 رواتوک)نوسامس( :مهندسی روش ی ووو31186-:مهندسی روش ی وووم اموک)نوسامس(31185-ووومواد)نوسامس(

 4 مرد آزاد/ایثارگر خم-خم كارشناس فوریا های روش ی 12210

 توضوحات:

 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 6 مرد آزاد/ایثارگر امورانمومنون )ع(وومارستان -خم-خم كارشناس فوریا های روش ی 12211
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 كارشناس فوریا های روش ی 12212
رایگاههای اورژامس شهری و -خم-خم

 جاده ای
 4 مرد آزاد/ایثارگر

 12210،12211،12212 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 4 مرد آزاد/ایثارگر خم-خم هوشبریكارشناس  12213

 توضوحات:
 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كارشناس هوشبری 12214
 1مفر، خامم:  7)آخا: 8

 مفر(

 12213،12214 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كارگوین 12215

 12215 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، گرایش ها) :مدیریا دونتی كلو 31052-:مدیریا اجرایی)فوق نوسامس(31021

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم روشک عمومی 12216

 12216 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

12217 
روشک متخصص ووماریهای 

 خلب و عروق
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم

 12217 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص خلب و عروق)دكترای تخصصی(32255

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم روشک متخصص راتونوژی 12218

 12218 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص راتونوژی)دكترای تخصصی(32282

12219 

متخصص جراطی  روشک
مجاری ادراری و تناسلی 

 )اورونوژی(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم

 12219 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص ارونوژی)دكترای تخصصی(32828

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم روشک متخصص چلم روش ی 12220

 12220 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص چلم)دكترای تخصصی(32336

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم روشک متخصص رادیونوژی 12221

 12221 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 1 مرد / زن آزاد خم-خم داروساز 12222

 توضوحات:
 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 12222 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 گرایش فارماكوگنوزی)دكترای تخصصی( ی:داروساز32676

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم داروساز 12223

 12223 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری(30455
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12224 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی

درمامی شهود  آموزشیمركو -خم-خم

 وهلتی
 1 مرد آزاد

 12224 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

12225 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم

 12225 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 1 مرد / زن آزاد خم-خم كارشناس امور اداری 12226

 توضوحات:

 ك  طبق ضواوط داملگاه تعوون می گردد. واشدمیدرمامی م ویی، هدایتی، فرخامی  آموزشیمحل خدما رذیرفت  شدگان ی ی از مراكو 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كارشناس امور اداری 12227

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كارشناس مظارت ور خدمات عمومی وومارستان 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كارشناس امور اداری 12228

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كارشناس امور اداری 

 كارشناس امور اداری 12229
درمامی شهدا  آموزشیمركو -خم-خم

 )امجدی(
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس امور اداری 12230
درمامی شهود  آموزشیمركو -خم-خم

 وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كارشناس امور اداری 

 12226،12227،12228،12229،12230 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-:مدیریا اجرایی)فوق نوسامس(31021

12231 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد آزاد وومارستان شهود وهلتی-خم-خم

 12231 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 روش ی)نوسامس(:مدارک 31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم كتاودار 12232

 12232 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری)31467-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)30841

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم طلق و وونی متخصص گوش و 12233

 12233 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص گوش و طلق و وونی)دكترای تخصصی(32826

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع(-خم-خم مددكار وهداشتی و درمامی 12234

 12234 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :مددكاری اجتماعی)فوق نوسامس(31013-:روان شناسی وانونی)فوق نوسامس(30511
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
 خواهند وود. ICDLكلو  رذیرفت  شدگان مهایی ملوم و  ارائ  مدرک مهارت های هفا گام   -2
از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  آزمونخبل از داملگاه، درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -3

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزمونگردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 5 مرد / زن آزاد وومارستان متونی-كاشان-اصفهان ررستار 12235

 ررستار 12236
 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 2 زن آزاد

 12235،12236 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 روشک متخصص طب اورژامس 12237
وومارستان -كاشان-اصفهان

 شهودوهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 12237 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد وومارستان متونی-كاشان-اصفهان طساودار 12238

 12238 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 نوسامس(:طساوداری)فوق 30408

 طساودار 12239
 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 زمون كتبی از معرفی شدگان مرطل  اول مصاطب  تخصصی صورت خواهد گرفا.آدر این رشت  شیلی عالوه ور -

 12239 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

12240 
كاردان رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان متونی-كاشان-اصفهان

 12240 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

 كاردان فوریا های روش ی 12241
 -معاوما درمان-كاشان-اصفهان
 115فوریتهای روش ی مركو 

 2 مرد آزاد

 12241 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 2 مرد / زن آزاد وومارستان متونی-كاشان-اصفهان كارشناس اتاق عمل 12242

 شرایط اختصاصی:
سال جها خدما در محل مورد تااضا می واشند. در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از  5رذیرفت  شدگان مهایی ملوم و  سپردن تعهد محضری و  مدت 

 ICDLافراد ذخوره استفاده می شود . داشتن مهارتهای هفتگام  

 كارشناس اتاق عمل 12243
 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 1 زن آزاد

 12242،12243 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

12244 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

 -معاوما درمان-كاشان-اصفهان
 115مركو فوریتهای روش ی 

 2 زن آزاد

 12244 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :ررستاری)نوسامس(30218
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وومارستان متونی-كاشان-اصفهان كارشناس امور اداری 12245

 توضوحات:
 زمون كتبی از معرفی شدگان مرطل  اول مصاطب  تخصصی صورت خواهد گرفا.آدر این رشت  شیلی عالوه ور 

 12245 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697

 كارشناس امور اداری 12246
 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 صورت خواهد گرفا.زمون كتبی از معرفی شدگان مرطل  اول مصاطب  تخصصی آدر این رشت  شیلی عالوه ور 

 12246 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052

12247 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان متونی-كاشان-اصفهان

12248 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان
 امام رضا )ع(مركو 

 1 زن آزاد

 12247،12248 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 كارشناس ررتوشناسی 12249
-وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 1 زن آزاد

 12249 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 گر سوستمكارشناس تحلول 12250
 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 اول مصاطب  تخصصی صورت خواهد گرفا.زمون كتبی از معرفی شدگان مرطل  آدر این رشت  شیلی عالوه ور 

 12250 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)نوسامس(31887-:مهندسی مرم افوار)نوسامس(31340

 كارشناس فوریا های روش ی 12251
 -معاوما درمان-كاشان-اصفهان

 115مركو فوریتهای روش ی 
 1 مرد آزاد

 12251 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 2 مرد / زن آزاد وومارستان متونی-كاشان-اصفهان كارشناس هوشبری 12252

 كارشناس هوشبری 12253
 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 1 زن آزاد

 12252،12253 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 مهندس تاسوسات 12254
 -وومارستان ماوی -كاشان-اصفهان

 امام رضا )ع(مركو 
 1 مرد آزاد

 12254 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، تأسوسات):مهندسی م اموک گرایش 31326-فوق نوسامس(نوسامس، كلو  گرایش ها) -:تاسوسات 30254
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
 .وردگصورت می «یومدارک روش  یرشرذ یمتصد»رسا سازمامی  ی، جها تصداستخدام 12297و   12296، 12292های  ورای شیل محل -

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 آموزشیكارشناس امور  12255

مركو روش ی -سنندج-كردستان
تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 12255 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، )آموزش:امار و سنجش 31867-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، )آموزشی

 44 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان ررستار 12256

 1 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان ررستار 12257

 توضوحات:
 رذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی كارشناس كنترل عفوما های وومارستامی و ارگوری خواهند شد.-_

 ررستار 12258
وومارستان امام -ووجار-كردستان

 طسون 
 2 مرد / زن آزاد

 ررستار 12259

مركو روش ی -سنندج-كردستان
تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 196 مرد / زن آزاد

 ررستار 12260
مركو روش ی -سنندج-كردستان
 ودرمامی توطود سنندج آموزشی

 9 مرد / زن آزاد

 ررستار 12261
مركو روش ی -سنندج-كردستان
 ودرمامی خدس سنندج آموزشی

 2 مرد آزاد

 ررستار 12262
 شیآموز مركو روش ی،-سنندج-كردستان

 تختخواوی كوثرسنندج 540ودرمامی 
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 رذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی كارشناس كنترل عفومتهای وومارستامی و ارگوری خواهند شد._

 ررستار 12263
وومارستان شهود -خروه-كردستان

 وهلتی 
 2 مرد / زن آزاد

 12256،12257،12258،12259،12260،12261،12262،12263 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ررستاری مراخبتهای 32305-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:ررستاری)نوسامس(30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

:روان ررستاری)فوق 32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-نوسامس(:كودكان)فوق 32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-فوق نوسامس(نوسامس، ویژه)
 نوسامس(

 5 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان روشک عمومی 12264

 1 مرد / زن آزاد ووجار-كردستان روشک عمومی 12265

 1 مرد / زن آزاد دیوامدره-كردستان روشک عمومی 12266

 روشک عمومی 12267
 شیآموز مركو روش ی،-سنندج-كردستان

 تختخواوی كوثرسنندج 540ودرمامی 
 1 مرد / زن آزاد

 12264،12265،12266،12267 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 روشک متخصص طب اورژامس 12268

مركو روش ی -سنندج-كردستان
مخنخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 سنندج كوثر

 4 مرد / زن آزاد

 12268 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 داروساز 12269

 مركو روش ی،-سنندج-كردستان
تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 1 مرد / زن آزاد

 12269 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 كاردان اتاق عمل 12270

-سنندج-كردستان
 540ودرمامی  آموزشیمركوروش ی،

 تختخواوی كوثرسنندج

 3 مرد / زن آزاد

 12270 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 2 مرد / زن آزاد وام  وومارستان-وام -كردستان هآزمایلگاكاردان  12271

 هآزمایلگاكاردان  12272

مركو روش ی -سنندج-كردستان
تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 2 مرد / زن آزاد

 هآزمایلگاكاردان  12273
مركو روش ی -سنندج-كردستان
 ودرمامی توطودسنندج آموزشی

 1 مرد / زن آزاد

 12271،12272،12273 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

12274 
كاردان رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان

 توضوحات:
 رذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی وخش و ارگوری خواهند شد-

 12274 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

 1 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان كاردان ررتوشناسی 12275

 12275 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()فوق دیپلم():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 7 مرد / زن آزاد وام وومارستان -وام -كردستان كارشناس اتاق عمل 12276

 شرایط اختصاصی:
 اشند.ذكور می ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی اتاق عمل مجاز و  امتخاب رشت  شیلی م

 كارشناس اتاق عمل 12277

مركو -سنندج-كردستان
 540ودرمامی  آموزشیروش ی،

 كوثرتختخواوی 

 15 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 اشند.ذكور می ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی اتاق عمل مجاز و  امتخاب رشت  شیلی م

 12276،12277 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-عمل)نوسامس(:اتاق 30044

12278 
كارشناس ارتباطات و عملوات 

 )ررستار(

مركو دیسپوج -سنندج-كردستان
 اورژامس سنندج

 1 زن آزاد

 12278 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

12279 
ه تلخوص آزمایلگاكارشناس 

 طبی
 8 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان

 شرایط اختصاصی:
 روب ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  های وووشومی وانونی،امگل شناسی روش ی،ویروس شناسی روش ی،ایمنی شناسی روش ی،وافا شناسی ،م

هی ووامک خون )هماتونوژی(درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی علوم آزمایلگاشناسی روش ی،هماتونوژی،واكتری شناسی ،خارچ شناسی روش ی،خون شناسی 
 هی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.آزمایلگا
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وادآسرو - كردستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12280

 شرایط اختصاصی:

و روب م.دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  های وووشومی وانونی،امگل شناسی روش ی،ویروس شناسی روش ی،ایمنی شناسی روش ی،وافا شناسی ،

اسی علوم ارشنهی ووامک خون )هماتونوژی(درصورت داراوودن مدرک تحصولی كآزمایلگاشناسی روش ی،هماتونوژی،واكتری شناسی ،خارچ شناسی روش ی،خون شناسی 

 هی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.آزمایلگا

 12279،12280 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:وافا شناسی)فوق نوسامس(30145-:ایمنی شناسی روش ی)فوق نوسامس(30133-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124

اسی :مو روب شن31404-:خارچ شناسی روش ی)فوق نوسامس(30975-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721-:وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214

هی و وامک خون وا گرایش آزمایلگا:خون شناسی 31659-:ویروس شناسی روش ی)فوق نوسامس(31445-:هماتونوژی)فوق نوسامس(31429-روش ی)فوق نوسامس(

 هماتونوژی)فوق نوسامس(

 كارشناس اختصاد سالما 12281

 مركوروش ی،-سنندج-كردستان

تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثرسنندج

 1 زن مرد / آزاد

 12281 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 دكتری(نوسامس، :اختصاد سالما)فوق 30074-دكتری(نوسامس، :اختصاد وهداشا)فوق 30068

12282 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان
 1 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان

 شرایط اختصاصی:

كارشناسی ارشد رشت  های سواستگذاری سالما واختصاد سالما درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی دارمدگان مدرک تحصولی 

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

12283 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

وومارستان امام -ووجار-كردستان

 طسون
 1 مرد / زن آزاد

 اختصاصی:شرایط 

تی وهداشدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  های سواستگذاری سالما واختصاد سالما درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات 

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

12284 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

وومارستان امام -ساو-كردستان

 خمونی 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

تی وهداشدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  های سواستگذاری سالما واختصاد سالما درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات 

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

12285 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

مركو روش ی  -سنندج-كردستان

تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

مدیریا  سیدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد دری ی ازرشت  های تحصولی سواستگذاری سالما،اختصاد سالما ملروط و  داراوودن مدرک تحصولی كارشنا

 خدمات وهداشتی ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند .

12286 
كارشناس امور اجرایی 

 وومارستان

وومارستان شهود -خروه-كردستان

 وهلتی 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی  دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  های سواستگذاری سالما واختصاد سالما درصورت

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 12282،12283،12284،12285،12286 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، خدمات وهداشتی و درمامی):مدیریا 31047-:سواسا گذاری سالما)فوق نوسامس(30643-:اختصاد سالما)فوق نوسامس(30074



217 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس وونایی سنجی 12287
 یآموزش مركوروش ی،-سنندج-كردستان
 تختخواوی كوثرسنندج 540ودرمامی 

 1 مرد / زن آزاد

 12287 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :وونایی سنجی)30203

12288 
رذیرش و مدارک  كارشناس

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان

 توضوحات:
 اطالعات سالما و ارگوری خواهند شد. فناوریرذیرفت  شده رشت  شیلی مذكور جها تصدی رسا سازمامی كارشناس -_

 12288 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-سالما)نوسامس(:فناوری اطالعات 30929

12289 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 4 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان

 شرایط اختصاصی:
ا مدارک روش ی ویدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت  های تحصولی 

رذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی وخش و ارگوری خواهند _فناوری اطالعات سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند. 
 شد

 5 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12290

 شرایط اختصاصی:
یا روش ی ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت  های تحصولی مدارک 

 فناوری اطالعات سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

12291 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان امام -ووجار-كردستان
 طسون

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
یا روش ی ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت  های تحصولی مدارک 

 می واشند. فناوری اطالعات سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور

 توضوحات:
 رذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی وخش و ارگوری خواهند شد-

12292 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان امام -دیوامدره-كردستان
 خمونی 

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
وهداشتی ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی دررشت  های تحصولی مدارک دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات 

 روش ی،فناوری اطالعات سالما مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند

12293 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان امام -ساو-كردستان
 خمونی 

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت  های تحصولی مدارک روش ی ویادارمدگان 

 فناوری اطالعات سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 توضوحات:
 وخش و ارگوری خواهند شدرذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی -

12294 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

 مركو روش ی،-سنندج-كردستان
تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر

 3 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
های تحصولی مدارک روش ی ویا  دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت 

 فناوری اطالعات سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 توضوحات:
 .رذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی وخش و ارگوری خواهند شد
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12295 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان شهود -خروه-كردستان
 وهلتی 

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
یا روش ی ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت  های تحصولی مدارک 

 فناوری اطالعات سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 توضوحات:
 رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی وخش و ارگوری خواهند شدرذیرفت  شدگان -

12296 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان شهود -خروه-كردستان
 وهلتی 

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
كارشناسی دررشت  های تحصولی مدارک دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی 

 روش ی،فناوری اطالعات سالما مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند

12297 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی -مریوان-كردستان

 شرایط اختصاصی:
ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی دررشت  های تحصولی مدارک دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی 

 روش ی،فناوری اطالعات سالما مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند

12298 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 2 مرد / زن آزاد وومارستان ووعلی -مریوان-كردستان

 شرایط اختصاصی:
كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت  های تحصولی مدارک روش ی ویا دارمدگان مدرک تحصولی 

 فناوری اطالعات سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 توضوحات:
 خواهند شدرذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی وخش و ارگوری 

12299 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان فجر-مریوان-كردستان

 شرایط اختصاصی:
یا روش ی ودارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد مدیریا خدمات وهداشتی درمامی ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان ی ی ازرشت  های تحصولی مدارک 

 سالما واشد مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.فناوری اطالعات 

 توضوحات:
 رذیرفت  شدگان رشت  شیلی مذكور جها رسا سازمامی منلی وخش و ارگوری خواهند شد

 12289،12290،12291،12292،12293،12294،12295،12296،12297،12298،12299 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)فوق نوسامس(31047-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-اطالعات سالما)نوسامس(:فناوری 30929

 2 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان كارشناس ررتوشناسی 12300

 شرایط اختصاصی:
وفناوری تصویر ورداری روش ی)سی تی اس ن(درصورت داراوودن مدرک تحصولی دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد فناوری تصویرورداری روش ی )ام ار ای( 

 كارشناسی ت نونوژی ررتوشناسی)رادیونوژی( مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 12300 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32249-)فوق نوسامس( MRI:فناوری تصویرورداری روش ی گرایش 32248-رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 سی تی اس ن)فوق نوسامس(

12301 
كارشناس رولگوری و مبارزه وا 

 ووماری ها

-سنندج-كردستان
 540ودرمامی  آموزشیمركوروش ی،

 تختخواوی كوثرسنندج

 1 مرد / زن آزاد

 12301 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، :ارودموونوژی)فوق 30043
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 1 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان كارشناس تجهووات روش ی 12302

 شرایط اختصاصی:

ت نونوژی روش ی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی  ومامو(دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  های مهندسی روش ی هست  ای )ررتوروش ی

 مهندسی روش ی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 12302 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی ارتوک و نوور)31159

:مهندسی روش ی 31185-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-نوسامس(

:مهندسی هست  ای گرایش 31754-روش ی)فوق نوسامس( :ماموت نونوژی31412-فوق نوسامس(نوسامس، :م اتروموک)31383-فوق نوسامس(نوسامس، وووم اموک)

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی رواتوک)32841-ررتوروش ی)فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان كارشناس تیذی  12303

 شرایط اختصاصی:

كوفی ووهداشتی( ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان كارشناسی تیذی  و علوم تیذی  واشد دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی)كنترل 

 مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 1 مرد / زن آزاد دیوامدره-كردستان كارشناس تیذی  12304

 شرایط اختصاصی:

ووهداشتی( ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان كارشناسی تیذی  و علوم تیذی  واشد دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی)كنترل كوفی 

 مجازو  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 12303،12304 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 صنایع غذایی گرایش كنترل كوفی وهداشتی)فوق نوسامس(:علوم و 32243-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

 كارشناس شب   12305

مركو روش ی -سنندج-كردستان

تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 1 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:

 ازرذیرفت  شدگان-داوطلبان ملروط و  داشتن ساوا  كار واشتیال درمدیریا طراسا داملگاههای علوم روش ی می توامند دررشت  شیلی مذكور شركا ممایند. -

 .مدآواجدشرایط س  وراور ظرفوا دررشت  شیلی مذكور مصاطب  تخصصی وعمل خواهد 

 12305 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی فناوری 31280-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و توسع  مرم افوار)نوسامس(30704-:سوستم های چند رسام  ای)نوسامس(30646

-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مخاورات امن)نوسامس(31853-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنوا اطالعات)نوسامس(31844-اطالعات)نوسامس(

 اطالعات گرایش شب   های كامپووتری)نوسامس( فناوری:مهندسی 31910-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)نوسامس(31873

 2 مرد آزاد ووجار-كردستان كارشناس فوریا های روش ی 12306

 كارشناس فوریا های روش ی 12307

مركو روش ی -سنندج-كردستان

تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 6 مرد آزاد

 1 مرد آزاد خروه-كردستان كارشناس فوریا های روش ی 12308

 توضوحات:

 رذیرفت  شده رشت  شیلی مذكور جها تصدی رسا سازمامی ارراتورووسوم و ارگوری خواهند شد._

 12306،12307،12308 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 6 مرد / زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان كارشناس هوشبری 12309

 شرایط اختصاصی:

ی مذكور   شیلدارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان كارشناسی هوشبری واشد مجازو  امتخاب رشت

 واشند.می 
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 كارشناس هوشبری 12310

 مركو روش ی،-سنندج-كردستان

تختخواوی  540ودرمامی  آموزشی

 كوثر سنندج

 3 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

ی مذكور شیل  دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  این   مدرک كارشناسی امان كارشناسی هوشبری واشد مجازو  امتخاب رشت

 می واشند.

 12309،12310 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 1 مرد / زن آزاد وومارستان فجر-مریوان-كردستان كارگوین 12311

 12311 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

، فوق نوسامسنوسامس، :طساورسی)30410-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :طساوداری و امور مانی)30409-(، دكتریفوق نوسامسنوسامس، :طساوداری)30408

فوق نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، ) MBA:مدیریا 31018-(دكتری

:مدیریا 31035-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا استراتژیک)31023-دكتری(نوسامس، 

فوق نوسامس، وری) :مدیریا سوستم و وهره31061-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، ووم )

:مدیریا مناوع 31079-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا مانی)31074-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا صنعتی)31065-دكتری(نوسامس، 

مدیریا سواسا گذاری وخش :مدیریا گرایش 31493-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، )آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، امسامی)

نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا سوستم ها)31496-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا رفتاری)31494-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، عمومی)

 دكتری(نوسامس، فوق 

 كتاودار 12312

مركو -سنندج-كردستان

 540ودرمامی  آموزشیروش ی،

 تختخواوی كوثر سنندج

 1 مرد / زن آزاد

 12312 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:علوم 32848-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :كتاوداری)31467-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم كتاوداری و اطالع رسامی و ورمام  ریوی كتاوداری)30841

 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، كتاوداری و اطالع رسامی)علم اطالعات و دامش شناسی()

 1 زن آزاد وومارستان وام -وام -كردستان ماما 12313

 12313 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 1 مرد / زن آزاد دهگالن-كردستان مامور طراسا 12314

 شرایط اختصاصی:

 ازرذیرفت  شدگان-داوطلبان ملروط و  داشتن ساوا  كار واشتیال درمدیریا طراسا داملگاههای علوم روش ی می توامند دررشت  شیلی مذكور شركا ممایند. -

 مد.آواجدشرایط س  وراور ظرفوا دررشت  شیلی مذكور مصاطب  وعمل خواهد 

 1 مرد / زن آزاد وادآسرو-كردستان مامور طراسا 12315

 شرایط اختصاصی:

 ازرذیرفت  شدگان-داوطلبان ملروط و  داشتن ساوا  كار واشتیال درمدیریا طراسا داملگاههای علوم روش ی می توامند دررشت  شیلی مذكور شركا ممایند. -

 مد.آواجدشرایط س  وراور ظرفوا دررشت  شیلی مذكور مصاطب  وعمل خواهد 

 12314،12315 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

 :مو روووونوژی)نوسامس(31407-:معماری)نوسامس(31131-:ررستاری)نوسامس(30218
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا یرفت رذ -1

 شود یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
 عنوانو وراور ماررات، تااضی  ایثارگر در ازمون فوقم شركا شیلی در صورت های رشت  كلو  وا توج  و  كسر سهمو  ایثارگران از ازمون استخدامی در -2

 .سهمو  ازاد خواهد شد و داوطلب هوچ گوم  ادعایی مسبا و  سهمو  ایثارگری مخواهد داشا دارمده

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 12316
وومارستان امام -ارزوئو -كرمان

 )ع( طسون
 4 مرد / زن آزاد

 12316 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866

 14 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان ررستار 12317

 12317 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ررستاری )كلو  گرایلها()فوق 32866-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:ررستاری)نوسامس(30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029
 نوسامس(

 ررستار 12318
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 23 مرد / زن آزاد

 12318 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:داخلی و 32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 جراطی)فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اووطامد-كوهبنان-كرمان ررستار 12319

 12319 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866

 5 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان روشک عمومی 12320

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اووطامد-كوهبنان-كرمان روشک عمومی 12321

 12320،12321 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان طساودار 12322

 12322 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :طساورسی)30410-فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 داروساز 12323
وومارستان امام -ارزوئو -كرمان

 طسون
 1 مرد آزاد

 12323 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 2 مرد آزاد مركو اورژامس-ارزوئو -كرمان كاردان فوریا های روش ی 12324

 1 مرد آزاد مركو اورژامس-وردسور-كرمان كاردان فوریا های روش ی 12325

 1 مرد آزاد مركو اورژامس-راور-كرمان كاردان فوریا های روش ی 12326

 2 مرد آزاد مركو اورژامس زرمد-زرمد-كرمان كاردان فوریا های روش ی 12327

 1 مرد آزاد مركو اورژامس-شهرواوک-كرمان كاردان فوریا های روش ی 12328

 1 مرد آزاد مركو اورژامس-كوهبنان-كرمان كاردان فوریا های روش ی 12329

 12324،12325،12326،12327،12328،12329 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 روش ی)فوق دیپلم(:فوریا های 30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان كارشناس اتاق عمل 12330
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس اتاق عمل 12331
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 3 مرد / زن آزاد

 كارشناس اتاق عمل 12332
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی شهود واهنر
 5 مرد / زن آزاد

 12330،12331،12332 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12333

 شرایط اختصاصی:

 هی واشندآزمایلگادارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد می وایسا صرفاً فارغ انتحصول كارشناسی علوم 

 12333 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:علوم 30721-:سم شناسی)فوق نوسامس(30636-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:وافا شناسی)فوق نوسامس(30145

فوق نوسامس، :هماتونوژی)31429-:مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404-:خارچ شناسی روش ی)فوق نوسامس(30975-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا

 :وامک خون گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(31726-نوسامس(

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12334
وومارستان علی اون -راور-كرمان

 اوو انب
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 هی انوامی اساآزمایلگاورای دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد ، داراوودن مدرک كارشناسی علوم 

 12334 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721-:سم شناسی)فوق نوسامس(30636-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:وافا شناسی)فوق نوسامس(30145

:وامک خون گرایش 31726-گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(هی و وامک خون وا آزمایلگا:خون شناسی 31659-فوق نوسامس(نوسامس، :هماتونوژی)31429

 هماتونوژی)فوق نوسامس(

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12335
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 2 مرد / زن آزاد

 12335 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:علوم 30721-:سم شناسی)فوق نوسامس(30636-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:وافا شناسی)فوق نوسامس(30145

فوق نوسامس، :هماتونوژی)31429-:مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404-:خارچ شناسی روش ی)فوق نوسامس(30975-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا

 هی و وامک خون وا گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(آزمایلگا:خون شناسی 31659-:ویروس شناسی روش ی)فوق نوسامس(31445-نوسامس(

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12336
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی شهود واهنر
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 هی واشندآزمایلگادارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد می وایسا صرفاً فارغ انتحصول كارشناسی علوم 

 12336 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:وافا شناسی)فوق نوسامس(30145-:ایمنی شناسی روش ی)فوق نوسامس(30133-:امگل شناسی روش ی)فوق نوسامس(30124

ق :خارچ شناسی روش ی)فو30975-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721-:سم شناسی)فوق نوسامس(30636-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615

:خون شناسی 31659-:ویروس شناسی روش ی)فوق نوسامس(31445-:هماتونوژی)نوسامس(31429-:مو روب شناسی روش ی)فوق نوسامس(31404-نوسامس(

 :وامک خون گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(31726-هی و وامک خون وا گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(آزمایلگا

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اووطامد-كوهبنان-كرمان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12337

 شرایط اختصاصی:

 هی واشندآزمایلگادارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد می وایسا صرفاً فارغ انتحصول كارشناسی علوم 

 12337 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:سم 30636-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:واكتری شناسی)فوق نوسامس(30146-:وافا شناسی)فوق نوسامس(30145-:امگل شناسی روش ی)دكتری(30124

-نوسامس(:مو روب شناسی روش ی)فوق 31404-:خارچ شناسی روش ی)فوق نوسامس(30975-فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721-شناسی)فوق نوسامس(

 :وامک خون گرایش هماتونوژی)فوق نوسامس(31726-فوق نوسامس(نوسامس، :هماتونوژی)31429
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد (م )عجئوومارستان خا-وردسور-كرمان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12338

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12339

 1 مرد / زن آزاد شهرواوک-كرمان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12340

 كارشناس امور اجرایی وومارستان 12341
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 2 مرد / زن آزاد

 كارشناس امور اجرایی وومارستان 12342
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی شهود واهنر
 1 مرد / زن آزاد

 12338،12339،12340،12341،12342 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اووطامد-كوهبنان-كرمان كارشناس وهداشا طرف  ای 12343

 12343 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی وهداشا طرف  ای)31174-فوق نوسامس(نوسامس، :ایمنی و وهداشا در واطدهای صنفی)30135

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان كارشناس وهداشا محوط 12344

 12344 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :وهداشا محوط)30180

12345 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 4 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان

12346 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی

وومارستان علی اون -راور-كرمان

 اوو انب
 1 مرد / زن آزاد

 12345،12346 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-روش ی)نوسامس(:امفورماتوک 30122

12347 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-شهرواوک-كرمان

 12347 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12348
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 2 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 .واشند مدارک روش یكارشناسی  رشت  انتحصولرک تحصولی كارشناسی ارشد می وایسا صرفاً فارغ ادارمدگان مد

 12348 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک روش ی)30122-:ارزیاوی فناوری سالما)فوق نوسامس(30058
 فوق نوسامس(نوسامس، :كتاوداری در شاخ  روش ی)31468-نوسامس(فوق نوسامس، :مدارک روش ی)31012

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اووطامد-كوهبنان-كرمان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12349

 شرایط اختصاصی:

 ورای دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد دارا وودن مدرک كارشناسی مدارک روش ی انوامی اسوا

 12349 ی)های( شمارهتحصولی شیل محل شرایط اطراز

 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 كارشناس ررتوشناسی 12350
م ئوومارستان خا-وردسور-كرمان

 )عج(
 1 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان ررتوشناسیكارشناس  12351

 12350،12351 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، رادیونوژِی()):ت نونوژی ررتوشناسی 30337
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس ررتوشناسی 12352
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 2 مرد / زن آزاد

 12352 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس ررتوشناسی 12353
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی شهود واهنر
 8 مرد / زن آزاد

 12353 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، رادیونوژِی()):ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تجهووات روش ی 12354
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی شهود واهنر
 1 مرد / زن آزاد

 12354 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 گر سوستمكارشناس تحلول 12355
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 1 مرد / زن آزاد

 12355 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات)30928

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان كارشناس تیذی  12356

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اووطامد-كوهبنان-كرمان كارشناس تیذی  12357

 12356،12357 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

12358 
توامبخلی فووی ی كارشناس 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان

12359 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(

 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 1 مرد / زن آزاد

 12358،12359 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری ورزش)30956-فوق نوسامس(نوسامس، :فوویوتراری)30955

12360 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان

12361 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 1 مرد / زن آزاد

 12360،12361 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی گرایش جسمامی و روامی)32250-فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی)31453

12362 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(

 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی شهود واهنر
 1 مرد / زن آزاد

 12362 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 فوق نوسامس(نوسامس، :كاردرمامی گرایش جسمامی و روامی)32250

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان كارشناس هوشبری 12363

 كارشناس هوشبری 12364
وومارستان علی اون -راور-كرمان

 اوو انب
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس هوشبری 12365
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی شهود واهنر
 2 مرد / زن آزاد
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كارشناس هوشبری 12366
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 2 مرد / زن آزاد

 12363،12364،12365،12366 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 كارگوین 12367
وومارستان علی اون -راور-كرمان

 اوو انب
 1 مرد / زن آزاد

 12367 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی گرایش مناوع 31697-)فوق نوسامس(SIM:مدیریا دونتی گرایش 31696-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-نوسامس(امسامی)فوق 

ا :مدیریا دونتی گرایش مدیری32705-:مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235

 سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(

 5 زن آزاد وومارستان امام خمونی-راور-كرمان ماما 12368

 ماما 12369
وومارستان علی اون -راور-كرمان

 اوو انب
 1 زن آزاد

 ماما 12370
 آموزشیمركو -كرمان-كرمان

 درمامی افضلی رور
 1 زن آزاد

 12368،12369،12370 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 خدمات مانی مسئول 12371
وومارستان امام -ارزوئو -كرمان

 )ع( طسون
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كار ررداز -

 1 مرد آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-شهرواوک-كرمان خدمات مانی مسئول 12372

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كار ررداز 

 12371،12372 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد آزاد وومارستان اووطامد-كوهبنان-كرمان خدمات مانی مسئول 12373

 توضوحات:

 .واشدمیاین شیل جها تصدی رسا كار ررداز -

 12373 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 ها)نوسامس(:مدیریا دونتی كلو  گرایش 31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 دفتر مسئول 12374
وومارستان امام -ارزوئو -كرمان

 )ع( طسون
 1 مرد / زن آزاد

 12374 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم ارتباطات اجتماعی)فوق نوسامس(30735-:طاوق)نوسامس(30417
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 كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در محل  یمبن  سال 5 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  25سهمو  خامومی  -

 گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 12375
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 61 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
 واشدمی1396ردیف مرووط و  سال  29و تعداد  1395ردیف مرووط و  مجوز سال  32ردیف تعداد  61از  -

 11 مرد / زن آزاد (امام رضا )عوومارستان -كرماملاه-كرماملاه ررستار 12376

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود چمران-كنگاور-كرماملاه ررستار 12377

 12375،12376،12377 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
نوسامس، فوق نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :ررستاری)30218-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، ررستاری) آموزش:30029
 دكتری(

 روشک عمومی 12378
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 4 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خدس-راوه-كرماملاه روشک عمومی 12379

 1 مرد / زن آزاد وومارستان معاون-صحن -كرماملاه روشک عمومی 12380

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود چمران-كنگاور-كرماملاه روشک عمومی 12381

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء-هرسون-كرماملاه روشک عمومی 12382

 12378،12379،12380،12381،12382 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان معاون-صحن -كرماملاه روشک متخصص اطفال 12383

 12383 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

 1 مرد / زن آزاد وومارستان معاون-صحن -كرماملاه روشک متخصص رادیونوژی 12384

 12384 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493

 داروساز 12385
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خدس-راوه-كرماملاه داروساز 12386

 داروساز 12387
ام اموومارستان -كرماملاه-كرماملاه

 رضا )ع(
 1 مرد / زن آزاد

 داروساز 12388
وومارستان شهود -كنگاور-كرماملاه

 چمران
 1 مرد / زن آزاد

 12385،12386،12387،12388 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خدس-راوه-كرماملاه كاردان اتاق عمل 12389

 12389 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

12390 
ه تلخوص آزمایلگاكاردان 

 طبی

وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه
 امام خمونی )ره(

 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
 سال مبنی ور خدما در محل جیرافوایی مورد تااضا 5اخذ تعهد محضری و  مدت طداخل 

 12390 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 كاردان فوریا های روش ی 12391
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 6 مرد آزاد

 5 مرد آزاد وومارستان خدس-راوه-كرماملاه كاردان فوریا های روش ی 12392

 12391،12392 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 كارشناس اتاق عمل 12393
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 2 مرد / زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد وومارستان خدس-راوه-كرماملاه كارشناس اتاق عمل 12394

 12393،12394 ی)های( شمارهتحصولی شیل محل شرایط اطراز
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12395
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 3 مرد / زن آزاد

 4 مرد / زن آزاد وومارستان خدس-راوه-كرماملاه ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12396

 12395،12396 ی)های( شمارهتحصولی شیل محل شرایط اطراز
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 31651

 كارشناس وهداشا طرف  ای 12397
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 12397 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، طرف  ای):مهندسی وهداشا 31174

12398 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 2 مرد / زن آزاد

12399 
كارشناس رذیرش و مدارک 

 روش ی
 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء-هرسون-كرماملاه

 12398،12399 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 كارشناس ررتوشناسی 12400
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 5 مرد / زن آزاد

 12400 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 كارشناس تجهووات روش ی 12401
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 1 مرد / زن آزاد

 12401 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی روش ی 31182-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی ارتوک و نوور)31159

فوق نوسامس، :مهندسی روش ی ووومواد)31184-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووتریال)31183-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، وووان تریک)
:مهندسی روش ی 32841-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :م اتروموک)31383-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :مهندسی روش ی وووم اموک)31185-دكتری(نوسامس، 
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، رواتوک)

 كارشناس تیذی  12402
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 2 مرد / زن آزاد

 12402 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
 دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم تیذی )30762-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-دكتری(نوسامس، فوق نوسامس، :تیذی )30300

 كارشناس هوشبری 12403
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 3 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خدس-راوه-كرماملاه كارشناس هوشبری 12404

 12403،12404 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204

 ماما 12405
وومارستان -اسالم اوادغرب-كرماملاه

 امام خمونی )ره(
 4 زن آزاد

 12405 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كهكيلويه و بويراحمد هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی:
ور خدما در محل  یمبن  سال 7 و  مدت یداملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضر ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 9 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-واشا-وویراطمدكهگولوی  و  ررستار 12406

 توضوحات:
 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12406 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 ررستار 12407
 وومارستان امام-كهگولوی -كهگولوی  و وویراطمد

 خمونی دهدشا
 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:
 یاود درصد ایثارگران اختصاص می 25مفر و  سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12407 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات ررستاری)فوق 31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-:ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-نوسامس(
:ررستاری 32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415
:ررستاری اورژامس)فوق 32860-مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(:ررستاری 32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-جراطی)فوق نوسامس(-داخلی

 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-نوسامس(

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر م  وومارستان وی وی ط و-گچساران-كهگولوی  و وویراطمد ررستار 12408

 توضوحات:
 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو   1از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل  طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان

 12408 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
ررستاری)فوق :مدیریا خدمات 31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
:كودكان)فوق 32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459-نوسامس(
جراطی)فوق -ستاری داخلی:رر32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-نوسامس(
-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-:ررستاری كودكان)فوق نوسامس(32854-نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862

 نمرد / ز آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد ررستار 12409
مفر،  25)آخا: 61

 مفر( 36خامم: 

 توضوحات:
در صورت  -2درصد ایثارگران اختصاص می یاود.  25مفر و  سهمو  13طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل  -1

 افراد واجد شرایط جنسوا دیگر استفاده می گردد.عدم ت مول ظرفوا مورد مظر در هریک از جنسوا ها ت مول ظرفوا از 

 12409 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا خدمات ررستاری)فوق 31048-:سالما سانمندی)فوق نوسامس(30633-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029
:كودكان)فوق 32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-خون)فوق نوسامس(:ت نونوژی گردش 31459-نوسامس(
جراطی)فوق -:ررستاری داخلی32853-:روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-نوسامس(
-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-اری كودكان)فوق نوسامس(:ررست32854-نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد روشک عمومی 12410

 توضوحات:
 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو  3طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12410 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر م وومارستان وی وی ط و-گچساران-وویراطمدكهگولوی  و  طساودار 12411

 توضوحات:
 درصد ایثارگران اختصاص می یاود. 25مفر و  سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-وویراطمدكهگولوی  و  طساودار 12412

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو   2طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12411،12412 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد رواملناس 12413

 توضوحات:

 یاود درصد ایثارگران اختصاص می 25مفر و  سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12413 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833

 10 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس اتاق عمل 12414

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو  3ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از 

 12414 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12415

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو  2طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12415 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد اداریكارشناس امور  12416

 توضوحات:

. طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  واشدمیمنظور از گرایش های علوم اختصادی گرایش های مظری و وازرگامی 

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود. 25مفر و  سهمو  2محل 

 12416 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31021-فوق نوسامس(نوسامس، ) MBA:مدیریا 31018-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا)31016-:طساوداری)نوسامس(30408-فوق نوسامس(نوسامس، :اختصاد)30063
-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی)31051-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا ووم )31035-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-نوسامس(فوق نوسامس، اجرایی)
-فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعاتی)31060-:مدیریا رفتاری)فوق نوسامس(31054-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052
:مدیریا 31697-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)31495-:مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31079-:مدیریا صنعتی)نوسامس(31065

-ا گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(:مدیری31861-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا صنعتی كلو  گرایش ها)31698-دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(
-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مانی دونتی)فوق نوسامس(31912-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909-:طساوداری دونتی)نوسامس(31883
:مدیریا دونتی گرایش سوستم های 32083-فوق نوسامس(نوسامس، ایش مانی):مدیریا دونتی گر31962-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا تحول)31930

:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق 32235-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات مدیریا)
:مدیریا دونتی 32299-:مدیریا دونتی گرایش خط ملی گذاری عمومی)فوق نوسامس(32237-مامی)فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش مدیریا رفتار ساز32236-نوسامس(

-:مدیریا اجرایی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(32330-:مدیریا اجرایی گرایش مدیریا مانی)فوق نوسامس(32329-گرایش سواسا گذاری وخش عمومی)فوق نوسامس(
-:مدیریا گرایش سواستگذاری وخش عمومی)فوق نوسامس(32647-:مدیریا دونتی گرایش تحول سازمامی)فوق نوسامس(32646-فوق نوسامس(مس، نوسا:علوم اختصادی)32570
 :مدیریا دونتی گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)نوسامس(32705

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس ررتوشناسی 12417

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود. 25مفر و  سهمو  2طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12417 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر م وومارستان وی وی ط و-گچساران-كهگولوی  و وویراطمد گر سوستمكارشناس تحلول 12418

 توضوحات:
 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  داو طلبان واجد شرایط سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد مواز 

 12418 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، :سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات)30648-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک)30121-:امار و كامپووتر)فوق نوسامس(30025
:مهندسی فناوری اطالعات گرایش سوستم های 30840-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری):شب   های 30653-فوق نوسامس(نوسامس، های مرم افواری) :سوستم30650

-فوق نوسامس(نوسامس، :معماری سوستم های كامپووتری)31135-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات)30928-فوق نوسامس(نوسامس، چند رسام  ای)
:مهندسی مرم 31340-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات)31280-نوسامس( فوقنوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری كامپووتر)31138

:مهندسی كامپووتر گرایش معماری سوستم های 31348-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347-فوق نوسامس(نوسامس، افوار)
فوق نوسامس، :مرم افوار كامپووتر)31415-فوق نوسامس(نوسامس، رایش هوش مصنوعی و رواتوک):مهندسی كامپووتر گ31350-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری)
-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و تونود مرم افوار)31535-فوق نوسامس(نوسامس، :كامپووترگرایش مرم افوار)31464-نوسامس(
نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873-فوق نوسامس(نوسامس، مرم افواری):مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های 31832

فوق نوسامس، اطالعات گرایش شب   های كامپووتری) فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(
:مهندسی كامپووتر گرایش مظری  های 32160-فوق نوسامس(نوسامس، امپووتر گرایش سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات):مهندسی ك32159-نوسامس(

:مهندسی كامپووتر گرایش هوش 32172-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش انگوریتم و محاسبات)32161-فوق نوسامس(نوسامس، محاسبات و انگوریتم)
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر مرم افوار)32412-)فوق نوسامس( IT:مهندسی فناوری اطالعات 32213-فوق نوسامس(نوسامس، عی)مصنو

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد گر سوستمكارشناس تحلول 12419

 توضوحات:
 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو  2امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل  طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و

 12419 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
-فوق نوسامس(نوسامس، های مرم افواری) :سوستم30650-نوسامس(فوق نوسامس، :سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات)30648-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک)30121
نوسامس، :فناوری اطالعات)30928-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش سوستم های چند رسام  ای)30840-فوق نوسامس(نوسامس، :شب   های كامپووتری)30653

:مهندسی فناوری 31280-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری كامپووتر)31138-فوق نوسامس(مس، نوسا:معماری سوستم های كامپووتری)31135-فوق نوسامس(
:مهندسی كامپووتر 31348-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات)
نوسامس، :مرم افوار كامپووتر)31415-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی و رواتوک)31350-فوق نوسامس(نوسامس، معماری سوستم های كامپووتری) گرایش

:فناوری اطالعات 31536-فوق نوسامس(نوسامس، ود مرم افوار):مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و تون31535-فوق نوسامس(نوسامس، :كامپووترگرایش مرم افوار)31464-فوق نوسامس(
:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا 31873-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)31832-فوق نوسامس(نوسامس، گرایش معماری سازمامی)
اطالعات گرایش شب   های  فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتر گرایش مرم افوار) :مهندسی31887-فوق نوسامس(نوسامس، سوستم های اطالعاتی)

:مهندسی كامپووتر گرایش مظری  های 32160-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات)32159-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری)
-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی)32172-:مهندسی كامپووتر گرایش انگوریتم و محاسبات)نوسامس(32161-فوق نوسامس(نوسامس، انگوریتم) محاسبات و

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر مرم افوار)32412-)فوق نوسامس( IT:مهندسی فناوری اطالعات 32213

 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد هوشبریكارشناس  12420

 توضوحات:
 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو  2طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12420 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارگوین 12421

 توضوحات:
استان از ظرفوا مورد طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران  -2. واشدمیلی اختصاد فاط گرایش های اختصاد وازرگامی و مظری مورد مواز ورشت  تحص -1

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود. 25مفر و  سهمو   1موازدر این رشت  محل 

 12421 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا 31023-اجرایی)نوسامس(:مدیریا 31021-)نوسامس( MBA:مدیریا 31018-:علوم اختصادی گرایش علوم اختصادی)نوسامس(30742-:اختصاد)نوسامس(30063

:مدیریا دونتی كلو  گرایش 31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا ووم )نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-استراتژیک)نوسامس(
-فوق نوسامس(نوسامس، ریا مناوع امسامی):مدی31079-:مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-:مدیریا سوستم و وهره وری)نوسامس(31061-فوق نوسامس(نوسامس، ها)

:مدیریا گرایش مدیریا 31496-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)31495-:مدیریا گرایش مدیریا رفتاری)فوق نوسامس(31494
:مدیریا دونتی گرایش 31909-یش مدیریا مناوع امسامی)نوسامس(:مدیریا گرا31861-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697-سوستم ها)نوسامس(

-:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(32234-:مدیریا دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(31962-تل والت و روش ها)فوق نوسامس(
 دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(:مدیریا 32308-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235
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 4 زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد ماما 12422

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 ماما 12423
 وومارستان امام-كهگولوی -كهگولوی  و وویراطمد

 خمونی دهدشا
 2 زن آزاد/ایثارگر

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12 زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-وویراطمدكهگولوی  و  ماما 12424

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو  4طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12422،12423،12424 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مامایی)نوسامس(30987

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد خدمات مانی مسئول 12425

 توضوحات:

ظرفوا مورد طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از  -2صورت می گورد. « صندوخدار »استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی  -1

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود. 25مفر و  سهمو   1موازدر این رشت  محل 

 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد خدمات مانی مسئول 12426

 توضوحات:

طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد  -2صورت می گورد. « صندوخدار » استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود. 25مفر و  سهمو  3موازدر این رشت  محل 

 2 مرد آزاد/ایثارگر وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد خدمات مانی مسئول 12427

 توضوحات:

طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد  -2صورت می گورد. « امباردار»جها تصدی رسا سازمامی  استخدام در این شیل محل، -1

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر و  سهمو   1موازدر این رشت  محل 

 12425،12426،12427 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی كلو  31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا ووم )نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408
 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-گرایش ها)نوسامس(

 2 مرد آزاد/ایثارگر جدید وومارستان-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد مهندس تاسوسات 12428

 توضوحات:

 درصد ایثارگران اختصاص می یاود 25مفر صرفا مرد و  سهمو   1طبق توافق منعاده وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان از ظرفوا مورد موازدر این رشت  محل 

 12428 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326-نوسامس(فوق نوسامس، :تاسوسات)30253

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)32078

 5 مرد / زن آزاد یئوومارستان وهم-وهمئی-كهگولوی  و وویراطمد ررستار 12429

 توضوحات:

ز طریق ه نذا رذیرش صرفا اوا توج  و  این   ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل از مامده سال گذشت  ووده و كل سهمو  ایثارگران در این رشت  تعوون و ت لوف گردید
 صورت می رذیرد. زادآسهمو  

 12429 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 2 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد روشک عمومی 12430

 توضوحات:

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل صرفا در 
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 2 مرد / زن آزاد  وم طوومارستان وی وی -گچساران-كهگولوی  و وویراطمد روشک عمومی 12431

 توضوحات:
  سهمو»درصد ایثارگران ان خبال تعوون و ت لوف گردیده اسا وناوراین ظرفوا مورد مواز صرفا در  25و سهمو   واشدمیوا توج  و  این   این شیل محل از مامده مجوزها 

 رذیرش می گردد.« زادآ

 12430،12431 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 روشک متخصص طب اورژامس 12432
وومارستان امام -دهدشا-كهگولوی  و وویراطمد

 خمونی دهدشا
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد  وومارستان شهود وهلتی-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد روشک متخصص طب اورژامس 12433

 12432،12433 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد طساودار 12434

 توضوحات:
 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل صرفا در 

 طساودار 12435
شب   وهداشا درمان -ننده-كهگولوی  و وویراطمد

 شهرستان ننده
 1 مرد / زن آزاد

 12434،12435 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد داروساز 12436

 2 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد داروساز 12437

 توضوحات:
 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل صرفا در 

 12436،12437 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری(30455

 كاردان فوریا های روش ی 12438
مركو فوریتهای -گچساران-كهگولوی  و وویراطمد

 روش ی گچساران
 1 مرد آزاد

 12438 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 4 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-وویراطمدكهگولوی  و  كارشناس اتاق عمل 12439

 توضوحات:
 زاد مورد سنجش خرار می گورمد.آدرصد در این رشت  محل سهمو  مدارمد و در صورت شركا در سهمو   25طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان افراد ملمول سهمو  

 12439 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 كارشناس ارتباطات و عملوات )ررستار( 12440
مركو ارتباطات و -یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 هماهنگی عملوات و فوریتهای روش ی
 3 زن آزاد

 توضوحات:
و  سهم»درصد ایثارگران ان خبال تعوون و ت لوف گردیده اسا، وناوراین ظرفوا مورد مواز صرفا در  25و سهمو   واشدمیوا توج  و  این   این شیل محل از مامده مجوزها 

 رذیرش می گردد.« زادآ

 12440 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 4 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-وویراطمدكهگولوی  و  ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12441

 توضوحات:
 زاد مورد سنجش خرار می گورمد.آدرصد در این رشت  محل سهمو  مدارمد و در صورت شركا در سهمو   25طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان افراد ملمول سهمو  

 12441 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721
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 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12442
می ه وووشوآزمایلگا-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 )دامل ده روش ی(
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 هیآزمایلگاملروط و  داشتن مدرک تحصولی نوسامس علوم 

 12442 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12443
ه جامع آزمایلگا-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 تحاواات
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 هیآزمایلگاو  شرط داشتن مدرک تحصولی نوسامس علوم 

 توضوحات:

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل صرفا در 

 12443 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هماتونوژی)فوق نوسامس(31429-نوسامس(:سم شناسی)فوق 30636-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214

 كارشناس امور اداری 12444
وومارستان شهود -یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 وهلتی
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 .واشدمیمنظور از گرایش های علوم اختصادی گرایش های مظری و وازرگامی 

 12444 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، ) MBA:مدیریا 31018-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا)31016-:طساوداری)نوسامس(30408-فوق نوسامس(نوسامس، :اختصاد)30063

:مدیریا 31051-نوسامس(فوق نوسامس، :مدیریا ووم )31035-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا وازرگامی)31034-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا اجرایی)31021

-:مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعاتی)فوق نوسامس(31060-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)31052-فوق نوسامس(نوسامس، دونتی)

-فوق نوسامس(نوسامس، وع امسامی):مدیریا دونتی گرایش مدیریا منا31495-:مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31079-:مدیریا صنعتی)نوسامس(31065

:مدیریا دونتی گرایش تل والت و 31909-:مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31861-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697

-فوق نوسامس(نوسامس، تی گرایش مدیریا تحول):مدیریا دون31930-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مانی دونتی)فوق نوسامس(31912-روش ها)فوق نوسامس(

:مدیریا 32234-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش سوستم های اطالعات مدیریا)32083-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مانی)31962

:مدیریا دونتی گرایش مدیریا 32236-ع امسامی)فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناو32235-دونتی گرایش طراطی سازمان های دونتی)فوق نوسامس(

:مدیریا دونتی گرایش سواسا گذاری وخش عمومی)فوق 32299-:مدیریا دونتی گرایش خط ملی گذاری عمومی)فوق نوسامس(32237-رفتار سازمامی)فوق نوسامس(

نوسامس، :علوم اختصادی)32570-اجرایی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس( :مدیریا32330-:مدیریا اجرایی گرایش مدیریا مانی)فوق نوسامس(32329-نوسامس(

:مدیریا دونتی 32705-:مدیریا گرایش سواستگذاری وخش عمومی)فوق نوسامس(32647-:مدیریا دونتی گرایش تحول سازمامی)فوق نوسامس(32646-فوق نوسامس(

 گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد دامل ده روش ی-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد آموزشیور كارشناس ام 12445

 آموزشیكارشناس امور  12446
دامل ده -یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 دمدامپوش ی )جدید انتاسوس(
 1 مرد / زن آزاد

 12445،12446 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا و 31083-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:مدیریا 31020-)فوق نوسامس(آموزشی:ت نونوژی 30332-فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشی:ورمام  ریوی 30154

 فوق نوسامس(نوسامس، )آموزشیورمام  ریوی 

 كارشناس امور رژوهلی 12447
مركو تحاواات -یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 گواهان دارویی
 2 مرد / زن آزاد

 12447 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 

:فوویک روش ی)فوق 30965-:فارماكونوژی)دكتری(30896-:ژمتوک امسامی)فوق نوسامس(30615-:وووشومی)فوق نوسامس(30213-:ارودموونوژی)فوق نوسامس(30043

:زیسا شناسی 32840-اهی)فوق نوسامس(:زیسا شناسی علوم گو31612-:مو روووونوژی)فوق نوسامس(31407-:مهندسی روش ی)فوق نوسامس(31180-نوسامس(

 سلونی ت وینی)فوق نوسامس(
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 كارشناس امور فرهنگی 12448
مركو خران و عترت -یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 ()امور داملجویی
 1 مرد / زن آزاد

 12448 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، :ورمام  ریوی علوم اجتماعی)30162-فوق نوسامس(نوسامس، :ورمام  ریوی امور فرهنگی)30156-نوسامس(فوق نوسامس، :انهوات و معارف اسالمی)30093
-فوق نوسامس(نوسامس، :خدمات اجتماعی)30451-فوق نوسامس(نوسامس، :جامع  شناسی)30356-فوق نوسامس(نوسامس، :تبلوغ و ارتباطات فرهنگی)30263-نوسامس(
:علوم 30735-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم اجتماعی)30724-فوق نوسامس(نوسامس، :زوان و ادووات فارسی)30542-فوق نوسامس(نوسامس، عرب) :زوان و ادووات30541

ف :فرهنگ و معار30906-فوق نوسامس(نوسامس، :فرهنگ و ارتباطات)30904-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم خرامی)30802-فوق نوسامس(نوسامس، ارتباطات اجتماعی)
فوق نوسامس، :مدیریا امورفرهنگی گرایش ورمام  ریوی امور فرهنگی)31031-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا امور فرهنگی)31029-فوق نوسامس(نوسامس، اسالمی)
 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم خران و طدیث)32301-فوق نوسامس(نوسامس، :معارف اسالمی)31118-نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد ای كارشناس وهداشا طرف  12449

 12449 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی وهداشا طرف  ای)نوسامس(31174

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس وهداشا محوط 12450

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس وهداشا محوط 12451

 12450،12451 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی وهداشا محوط)نوسامس(31175-:وهداشا محوط)نوسامس(30180

 1 زنمرد /  آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12452

 4 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12453

 توضوحات:
طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در  -2صورت می گورد. « منلی وخش » استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی  -1

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »این رشت  محل صرفا در 

 12452،12453 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :كتاوداری در شاخ  روش ی)نوسامس(31468-:مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929-:امفورماتوک روش ی)نوسامس(30122

 2 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس ررتوشناسی 12454

 توضوحات:
 زاد مورد سنجش خرار می گورمد.آدرصد در این رشت  محل سهمو  مدارمد و در صورت شركا در سهمو   25طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان افراد ملمول سهمو  

 12454 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس تجهووات روش ی 12455

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس تجهووات روش ی 12456

 12455،12456 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی روش ی وووم اموک)فوق نوسامس(31185-:مهندسی روش ی وووان تریک)فوق نوسامس(31182-نوسامس( فوقنوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد گر سوستمكارشناس تحلول 12457

 12457 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
فوق نوسامس، های مرم افواری) :سوستم30650-فوق نوسامس(نوسامس، :سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات)30648-نوسامس(فوق نوسامس، :امفورماتوک)30121
ری :فناو30928-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش سوستم های چند رسام  ای)30840-فوق نوسامس(نوسامس، :شب   های كامپووتری)30653-نوسامس(
-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات)31280-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری كامپووتر)31138-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات)
كامپووتر گرایش معماری سوستم  :مهندسی31348-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340

-فوق نوسامس(نوسامس، :مرم افوار كامپووتر)31415-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی و رواتوک)31350-فوق نوسامس(نوسامس، های كامپووتری)
:مهندسی كامپووتر 31832-فوق نوسامس(نوسامس، ایش طراطی و تونود مرم افوار):مهندسی فناوری اطالعات گر31535-فوق نوسامس(نوسامس، :كامپووترگرایش مرم افوار)31464

:مهندسی 31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم های اطالعاتی)31873-فوق نوسامس(نوسامس، گرایش سوستم های مرم افواری)
:مهندسی كامپووتر گرایش 32159-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات گرایش شب   های كامپووتری) فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتر گرایش مرم افوار)

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مظری  های محاسبات و انگوریتم)32160-فوق نوسامس(نوسامس، سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات)
:مهندسی 32213-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی)32172-فوق نوسامس(نوسامس، ووتر گرایش انگوریتم و محاسبات):مهندسی كامپ32161

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر مرم افوار)32412-)فوق نوسامس( ITفناوری اطالعات 
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 گر سوستمكارشناس تحلول 12458
وومارستان امام -دهدشا-وویراطمدكهگولوی  و 

 خمونی دهدشا
 1 مرد / زن آزاد

 گر سوستمكارشناس تحلول 12459
شب   وهداشا درمان -ننده-كهگولوی  و وویراطمد

 شهرستان ننده
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد دامل ده وهداشا-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد گر سوستمكارشناس تحلول 12460

 12458،12459،12460 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

فوق نوسامس، های مرم افواری) :سوستم30650-فوق نوسامس(نوسامس، :سوستم های مرم افواری و انگوریتم و محاسبات)30648-فوق نوسامس(نوسامس، :امفورماتوک)30121

:فناوری 30928-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات گرایش سوستم های چند رسام  ای)30840-فوق نوسامس(نوسامس، :شب   های كامپووتری)30653-نوسامس(

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری كامپووتر)31138-فوق نوسامس(نوسامس، :معماری سوستم های كامپووتری)31135-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات)

فوق نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سخا افوار)31347-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی مرم افوار)31340-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات):مهندسی فناوری 31280

فوق مس، نوسا:مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی و رواتوک)31350-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش معماری سوستم های كامپووتری)31348-نوسامس(

:مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراطی و تونود 31535-فوق نوسامس(نوسامس، :كامپووترگرایش مرم افوار)31464-فوق نوسامس(نوسامس، :مرم افوار كامپووتر)31415-نوسامس(

:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریا سوستم 31873-(فوق نوسامسنوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)31832-فوق نوسامس(نوسامس، مرم افوار)

اطالعات گرایش شب   های  فناوری:مهندسی 31910-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)31887-فوق نوسامس(نوسامس، های اطالعاتی)

:مهندسی كامپووتر گرایش 32160-فوق نوسامس(نوسامس، فواری و انگوریتم و محاسبات):مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم ا32159-فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتری)

:مهندسی كامپووتر گرایش هوش 32172-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش انگوریتم و محاسبات)32161-فوق نوسامس(نوسامس، مظری  های محاسبات و انگوریتم)

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر مرم افوار)32412-)فوق نوسامس( ITمهندسی فناوری اطالعات :32213-فوق نوسامس(نوسامس، مصنوعی)

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس تیذی  12461

 2 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس تیذی  12462

 توضوحات:

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل صرفا در 

 12461،12462 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:علوم وهداشتی در تیذی )نوسامس(30751-:تیذی )نوسامس(30300

 1 مرد / زن آزاد دامل ده وهداشا-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس تیذی  12463

 توضوحات:

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل صرفا در 

 12463 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم تیذی )فوق نوسامس(30762-:تیذی )فوق نوسامس(30300

 كارشناس رواوط عمومی 12464
شب   وهداشا درمان -ننده-كهگولوی  و وویراطمد

 ننده
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس رواوط عمومی 12465

 12464،12465 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 فوق نوسامس(نوسامس، :رواوط عمومی)30503

 2 مرد آزاد وومارستان جدید-گچساران-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس فوریا های روش ی 12466

 توضوحات:

  سهمو»درصد ایثارگران ان خبال تعوون و ت لوف گردیده اسا وناوراین ظرفوا مورد مواز صرفا در  25و سهمو   واشدمیوا توج  و  این   این شیل محل از مامده مجوزها 

 رذیرش می گردد.« زادآ
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 كارشناس فوریا های روش ی 12467
مركو فوریتهای -گچساران-كهگولوی  و وویراطمد

 روش ی گچساران
 1 مرد آزاد

 توضوحات:

  سهمو»درصد ایثارگران ان خبال تعوون و ت لوف گردیده اسا وناوراین ظرفوا مورد مواز صرفا در  25و سهمو   واشدمیوا توج  و  این   این شیل محل از مامده مجوزها 

 رذیرش می گردد.« زادآ

 12466،12467 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 2 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد كارشناس هوشبری 12468

 توضوحات:

 رذیرش می گردد.« زادآسهمو  »طبق توافق وا ونواد شهود و امور ایثارگران استان ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل صرفا در 

 12468 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد كارگوین 12469

 توضوحات:

 .واشدمیرشت  تحصولی اختصاد فاط گرایش وازرگامی و مظری مورد مواز 

 12469 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31034-:مدیریا اجرایی)نوسامس(31021-)نوسامس( MBA:مدیریا 31018-:علوم اختصادی گرایش علوم اختصادی)نوسامس(30742-:اختصاد)نوسامس(30063

ا :مدیری31065-:مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)نوسامس(31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا ووم )نوسامس(31035-وازرگامی)نوسامس(

:مدیریا دونتی گرایش 31495-:مدیریا گرایش مدیریا سواسا گذاری وخش عمومی)نوسامس(31493-:مدیریا مناوع امسامی)نوسامس(31079-صنعتی)نوسامس(

-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)31861-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697-مدیریا مناوع امسامی)نوسامس(

:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان 32234-:مدیریا دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(31962-:مدیریا دونتی گرایش تل والت و روش ها)فوق نوسامس(31909

 اری)فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش تحول اد32308-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-های دونتی)فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد م وومارستان وی وی ط و-گچساران-كهگولوی  و وویراطمد كارگوین 12470

 توضوحات:

 .واشدمیلی اختصاد فاط گرایش های اختصاد وازرگامی و مظری مورد مواز ورشت  تحص

 12470 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31023-:مدیریا اجرایی)نوسامس(31021-)نوسامس( MBA:مدیریا 31018-:علوم اختصادی گرایش علوم اختصادی)نوسامس(30742-:اختصاد)نوسامس(30063

و  گرایش :مدیریا دونتی كل31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا ووم )نوسامس(31035-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-استراتژیک)نوسامس(

-:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)نوسامس(31495-:مدیریا مناوع امسامی)نوسامس(31079-:مدیریا صنعتی)نوسامس(31065-فوق نوسامس(نوسامس، ها)

:مدیریا دونتی گرایش 31909-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)31861-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697

-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-:مدیریا دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(31962-تل والت و روش ها)فوق نوسامس(

 :مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308

 كارگوین 12471
وومارستان شهود -یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد

 هلتیو
 1 مرد / زن آزاد

 12471 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا دونتی كلو  گرایش 31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:مدیریا اجرایی)نوسامس(31021-:اختصاد)نوسامس(30063

:مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع 31495-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مناوع امسامی)31079-صنعتی)نوسامس(:مدیریا 31065-فوق نوسامس(نوسامس، ها)

-:مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)فوق نوسامس(31861-:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق نوسامس(31697-فوق نوسامس(نوسامس، امسامی)

:مدیریا دونتی گرایش طراطی سازمان 32234-:مدیریا دونتی گرایش مانی)فوق نوسامس(31962-ت و روش ها)فوق نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش تل وال31909

 :مدیریا دونتی گرایش تحول اداری)فوق نوسامس(32308-:مدیریا دونتی گرایش توسع  مناوع امسامی)فوق نوسامس(32235-های دونتی)فوق نوسامس(
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ماما 12472
مركو وهداشتی -وویراطمد-وویراطمدكهگولوی  و 

 درمامی نوداب
 1 زن آزاد

 توضوحات:

ز طریق ه نذا رذیرش صرفا اوا توج  و  این   ظرفوا مورد مواز در این رشت  محل از مامده سال گذشت  ووده و كل سهمو  ایثارگران در این رشت  تعوون و ت لوف گردید

 صورت می رذیرد. زادآسهمو  

 12472 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 :مامایی)نوسامس(30987

 1 مرد / زن آزاد وومارستان جدید-یاسوج-كهگولوی  و وویراطمد متصدی امور دفتری 12473

 12473 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 صنعتی)نوسامس(:مدیریا 31065-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد خدمات مانی مسئول 12474

 توضوحات:

 صورت می گورد.« امباردار»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 12474 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا 31065-:مدیریا دونتی كلو  گرایش ها)نوسامس(31052-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-وازرگامی)نوسامس(:مدیریا 31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 صنعتی)نوسامس(

 1 مرد آزاد وومارستان جدید-واشا-كهگولوی  و وویراطمد مهندس تاسوسات 12475

 12475 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326-فوق نوسامس(نوسامس، :تاسوسات)30253

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)32078

 مهندس تاسوسات 12476
وومارستان امام -دهدشا-كهگولوی  و وویراطمد

 خمونی دهدشا
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد م وومارستان وی وی ط و-گچساران-كهگولوی  و وویراطمد مهندس تاسوسات 12477

 12476،12477 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 ورودتی)نوسامس(:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و 32078-:مهندسی تاسوسات)نوسامس(31974-:مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)نوسامس(31326
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود. مورد تااضا استخدام ووده

درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  25سهمو  خامومی  -2
  دامل ده سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وومارستان واو  ا.. االعظم )عج(-علی آواد-گلستان مویس سوستمورمام  12478

 12478 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی كامپووتر گرایش 31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی و رواتوک)31350-نوسامس(:مهندسی فناوری اطالعات)فوق 31280
 فوق نوسامس(نوسامس، مرم افوار)

 مویس سوستمورمام  12479
وومارستان طضرت رسول اكرم -كالن -گلستان

 )ص( 
 1 مرد / زن آزاد

 12479 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی 31887-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی كامپووتر گرایش هوش مصنوعی و رواتوک)31350-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی فناوری اطالعات)31280

 فوق نوسامس(نوسامس، كامپووتر گرایش مرم افوار)

 ررستار 12480
وومارستان طضرت معصوم  -زادشهرآ-گلستان

 )س( 
 زنمرد /  آزاد

مفر، خامم:  1)آخا: 2
 مفر( 1

 توضوحات:
 شد در صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط در هر جنسوا از شركا كنندگان دارای شرایط از جنسوا دیگر ور اساس مندرجات اگهی رذیرش خواهد

 6 مرد / زن آزاد آل جلول وومارستان -اق خال-گلستان ررستار 12481

 3 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره( -وندر تركمن-گلستان ررستار 12482

 ررستار 12483
وومارستان طضرت امام رضا )ع( -راموان-گلستان

 خامببون
 مرد / زن آزاد

مفر، خامم:  3)آخا: 4
 مفر( 1

 توضوحات:
 مندرجات اگهی رذیرش خواهد شددر صورت عدم وجود شركا كننده در هر جنسوا از واجدین شرایط جنسوا دیگر ور اساس 

 ررستار 12484
وومارستان طضرت واو  -علی آواد-گلستان

 ا...االعظم )عج( 
 11 مرد / زن آزاد

 ررستار 12485
وومارستان طضرت امورانمومنون -كردكوی-گلستان

 )ع( 
 5 مرد / زن آزاد

 ررستار 12486
وومارستان طضرت رسول اكرم -كالن -گلستان

 )ص( 
 زن مرد / آزاد

مفر، خامم:  2)آخا: 3
 مفر( 1

 توضوحات:
 شد در صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط در هر جنسوا از شركا كنندگان دارای شرایط از جنسوا دیگر ور اساس مندرجات اگهی رذیرش خواهد

 10 مرد / زن آزاد ذر گرگانآ 5و درمامی  آموزشیمركو -گرگان-گلستان ررستار 12487

 12480،12481،12482،12483،12484،12485،12486،12487 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 
:ررستاری 32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-ژه موزادان)فوق نوسامس(:ررستاری مراخبا های وی32857-كودكان)فوق نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862

 ررستار 12488
و درمامی شهود  آموزشیمركو -گرگان-گلستان

 صواد شورازی گرگان
 3 مرد آزاد

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیكارشناسی ارشد ت نونوژی گردش خون ملروط و  داشتن كارشناسی ررستاری 

 توضوحات:
 در صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط ، از ررستاران مرد دارای شرایط مندرجات دراگهی از كد دیگر این شیل محل رذیرش خواهد شد

 12488 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ررستاری 32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-:ت نونوژی گردش خون)فوق نوسامس(31459

-وق نوسامس(:ررستاری توامبخلی)ف32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-كودكان)فوق نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ررستار 12489
و درمامی شهود  آموزشیمركو -گرگان-گلستان

 صواد شورازی گرگان
 10 مرد / زن آزاد

 ررستار 12490
و درمامی طاناامی  آموزشیمركو -گرگان-گلستان

 گرگان
 8 مرد / زن آزاد

 ررستار 12491
بر روام وومارستان طضرت-گنبدكاووس-گلستان

 اعظم )ص( گنبد
 مرد / زن آزاد

مفر، خامم:  1)آخا: 2
 مفر( 1

 توضوحات:
 در صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط در هر جنسوا از شركا كنندگان دارای شرایط جنسوا دیگر ور اساس مندرجات اگهی رذیرش خواهد شد

 3 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء گنبد-گنبدكاووس-گلستان ررستار 12492

 مرد / زن آزاد وومارستان شهود م هری -گنبدكاووس-گلستان ررستار 12493
مفر، خامم:  5)آخا: 7

 مفر( 2

 توضوحات:
 در صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط در هر جنسوا از شركا كنندگان دارای شرایط جنسوا دیگر ور اساس مندرجات اگهی رذیرش خواهد شد

 ررستار 12494
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 10 مرد / زن آزاد

 12489،12490،12491،12492،12493،12494 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:ررستاری 32854-نوسامس(جراطی)فوق -:ررستاری داخلی32853-:ررستاری مراخبتهای ویژه)فوق نوسامس(32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-:ررستاری مراخبا های ویژه موزادان)فوق نوسامس(32857-كودكان)فوق نوسامس(
 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت معصوم  )س(-زادشهر آ -گلستان روشک عمومی 12495

 1 مرد / زن آزاد آل جلول وومارستان -اق خال-گلستان روشک عمومی 12496

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وندر تركمن-گلستان روشک عمومی 12497

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء-وندرگو-گلستان روشک عمومی 12498

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء-گنبدكاووس-گلستان روشک عمومی 12499

 1 مرد / زن آزاد وومارستان فاطم  انوهرا )س(-مونودشا-گلستان روشک عمومی 12500

 12495،12496،12497،12498،12499،12500 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 روشک متخصص اطفال 12501
 امام رضا )ع(وومارستان طضرت -راموان-گلستان

 خامببون
 1 مرد / زن آزاد

 12501 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت معصوم  )ص(-زادشهر آ -گلستان روشک متخصص ووماریهای داخلی 12502

 12502 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :متخصص ووماری های داخلی)دكترای تخصصی(32254

12503 
روشک متخصص ووماریهای میو و 

 اعصاب
 1 مرد / زن آزاد وومارستان روامبر اعظم-گنبدكاووس-گلستان

 12503 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 تخصصی(:متخصص میو و اعصاب)دكترای 32257

 روشک متخصص راتونوژی 12504
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( مونودشا
 1 مرد / زن آزاد

 12504 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص راتونوژی)دكترای تخصصی(32282

 روشک متخصص جراطی عمومی 12505
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( مونودشا
 1 مرد / زن آزاد

 12505 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 روشک متخصص زمان و زایمان 12506
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( مونودشا
 1 زن آزاد

 12506 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود م هری گنبد-گنبدكاووس-گلستان روشک متخصص طب اورژامس 12507

 12507 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 طساودار 12508
 امام رضا )ع(وومارستان طضرت -راموان-گلستان

 خامببون
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان واو  ا.. االعظم )عج(-علی آواد-گلستان طساودار 12509

 12508،12509 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :طساوداری)30408

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره( -وندر تركمن-گلستان داروساز 12510

 1 مرد / زن آزاد وومارستان واو  ا.. االعظم )عج( -علی آواد-گلستان داروساز 12511

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت امورانمومنون )ع( -كردكوی-گلستان داروساز 12512

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان داروساز 12513

 1 مرد / زن آزاد ذر گرگانآ 5و درمامی  آموزشیمركو -گرگان-گلستان داروساز 12514

 12510،12511،12512،12513،12514 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :داروسازی)دكتری(30455

 1 مرد آزاد دشهرازآ 115اورژامس -زادشهر آ -گلستان روش یكاردان فوریا های  12515

 2 مرد آزاد وندرتركمن 115اورژامس -وندر تركمن-گلستان كاردان فوریا های روش ی 12516

 2 مرد آزاد گمولان 115اورژامس -گمولان-گلستان كاردان فوریا های روش ی 12517

 12515،12516،12517 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء وندرگو-وندرگو-گلستان كارشناس اتاق عمل 12518

 1 مرد / زن آزاد وومارستان رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان كارشناس اتاق عمل 12519

 كارشناس اتاق عمل 12520
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 1 مرد / زن آزاد

 12518،12519،12520 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره( -وندر تركمن-گلستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12521

 2 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )س( -كالن -گلستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12522

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12523
وومارستان طضرت روامبر -گنبدكاووس-گلستان

 اعظم )ص( 
 1 مرد / زن آزاد

 12521،12522،12523 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12524
وومارستان طضرت روامبر -گنبدكاووس-گلستان

 اعظم )ص( 
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:
انویتهای مندرج در اگهی هی كد دیگر این شیل محل ور اساس آزمایلگادر صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط از شركا كنندگان كارشناسی رشت  ی علوم 

 .رذیرش خواهد شد

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیهی آزمایلگاكارشناسی ارشد وووشومی وانونی ملروط و  داشتن كارشناسی علوم 

 توضوحات:
 خواهد شددر صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط از شركا كنندگان كد دیگر این شیل محل ور اساس انویتهای مندرج در اگهی رذیرش 

 12524 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وووشومی وانونی)فوق نوسامس(30214
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12525
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 2 مرد / زن آزاد

 12525 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد آل جلول وومارستان -اق خال-گلستان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12526

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیكارشناسی ارشد رشت  ی مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی ملروط و  داشتن كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی 

 1 مرد / زن آزاد و درمامی طاناامی گرگان آموزشیمركو -گرگان-گلستان وومارستانكارشناس امور اجرایی  12527

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیكارشناسی ارشد رشت  ی مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی ملروط و  داشتن كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی 

 12526،12527 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت امورانمومنون )ع( -كردكوی-گلستان كارشناس وهداشا محوط 12528

 12528 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی وهداشا محوط)نوسامس(31175

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت امورانمومنون )ع( -كردكوی-گلستان روش ی كارشناس رذیرش و مدارک 12529

 شرایط اختصاصی:
ت ناوری اطالعاكارشناسی ارشد رشت  های فناوری اطالعات سالما، مدارک روش ی و مدیریا اطالعات سالما ملروط و  داشتن كارشناسی رشت  مدارک روش ی یا ف

 واشدمیسالما 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان رذیرش و مدارک روش یكارشناس  12530

 شرایط اختصاصی:
ت ناوری اطالعاكارشناسی ارشد رشت  های فناوری اطالعات سالما، مدارک روش ی و مدیریا اطالعات سالما ملروط و  داشتن كارشناسی رشت  مدارک روش ی یا ف

 واشدمیسالما 

 1 مرد / زن آزاد ذر آ 5و درمان  آموزشیمركو -گرگان-گلستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12531

 شرایط اختصاصی:
ت ناوری اطالعاكارشناسی ارشد رشت  های فناوری اطالعات سالما، مدارک روش ی و مدیریا اطالعات سالما ملروط و  داشتن كارشناسی رشت  مدارک روش ی یا ف

 واشدمیسالما 

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12532
و درمامی شهود  آموزشیمركو -گرگان-گلستان

 صواد شورازی 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
ت ناوری اطالعاكارشناسی ارشد رشت  های فناوری اطالعات سالما، مدارک روش ی و مدیریا اطالعات سالما ملروط و  داشتن كارشناسی رشت  مدارک روش ی یا ف

 واشدمیسالما 

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12533
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:
ت ناوری اطالعاكارشناسی ارشد رشت  های فناوری اطالعات سالما، مدارک روش ی و مدیریا اطالعات سالما ملروط و  داشتن كارشناسی رشت  مدارک روش ی یا ف

 واشدمیسالما 

 12529،12530،12531،12532،12533 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا اطالعات سالما)فوق نوسامس(31025-فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، اطالعات سالما):فناوری 30929

 1 مرد / زن آزاد آل جلول وومارستان -اق خال-گلستان كارشناس ررتوشناسی 12534

 4 مرد / زن آزاد وومارستان امورانمومنون )ع( -كردكوی-گلستان كارشناس ررتوشناسی 12535

 3 مرد / زن آزاد وومارستان رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان كارشناس ررتوشناسی 12536

 12534،12535،12536 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337



242 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد ذرآ 5و درمامی  آموزشیمركو -گرگان-گلستان كارشناس ررتوشناسی 12537

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیكارشناسی ارشد رشت  فوویک روش ی ملروط و  داشتن كارشناسی رشت  ت نونوژی ررتو شناسی 

 توضوحات:
ور اساس مفاد اگهی رذیرش  در صورت عدم وجود شركا كننده واجد شرایط از شركا كنندگان كارشناسی رشت  ی ت نونوژی ررتو شناسی كد دیگر این شیل محل

 خواهد شد

 12537 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوویک روش ی)فوق نوسامس(30965

 1 مرد / زن آزاد ذرآ 5و درمامی  آموزشیمركو -گرگان-گلستان كارشناس ررتوشناسی 12538

 كارشناس ررتوشناسی 12539
و درمامی شهود  آموزشیمركو -گرگان-گلستان

 صواد شورازی 
 2 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد وومارستان روامبر اعظم )ص( -گنبدكاووس-گلستان كارشناس ررتوشناسی 12540

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود م هری -گنبدكاووس-گلستان كارشناس ررتوشناسی 12541

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طاناامی -گنبدكاووس-گلستان كارشناس ررتوشناسی 12542

 12538،12539،12540،12541،12542 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان كارشناس تجهووات روش ی 12543

 كارشناس تجهووات روش ی 12544
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 1 مرد / زن آزاد

 12543،12544 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان كارشناس تیذی  12545

 كارشناس تیذی  12546
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 1 مرد / زن آزاد

 12545،12546 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، تیذی ):علوم 30762-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

 1 مرد آزاد دشهرازآ 115اورژامس -زادشهر آ -گلستان كارشناس فوریا های روش ی 12547

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیاونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی 

 1 مرد آزاد وندرتركمن 115اورژامس -وندر تركمن-گلستان كارشناس فوریا های روش ی 12548

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیاونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی 

 1 مرد آزاد علی آواد 115اورژامس -علی آواد-گلستان كارشناس فوریا های روش ی 12549

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیاونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی 

 1 مرد آزاد گمولان 115اورژامس -گمولان-گلستان كارشناس فوریا های روش ی 12550

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیاونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی 

 1 مرد آزاد گنبد 115اورژامس -گنبدكاووس-گلستان فوریا های روش یكارشناس  12551

 شرایط اختصاصی:
 واشدمیاونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریا های روش ی 

 12547،12548،12549،12550،12551 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218



243 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان كارشناس هوشبری 12552

 كارشناس هوشبری 12553
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 1 مرد / زن آزاد

 12552،12553 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد / زن آزاد آل جلول وومارستان -اق خال-گلستان كارگوین 12554

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت امورانمومنون )ع( -كردكوی-گلستان كارگوین 12555

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان كارگوین 12556

 12554،12555،12556 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا دونتی گرایش مدیریا مناوع امسامی)31495-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا مناوع امسامی)31079-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051

:مدیریا دونتی گرایش توسع  32235-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا گرایش مدیریا مناوع امسامی)31861-نوسامس(:مدیریا دونتی گرایش مناوع امسامی)فوق 31697

 مناوع امسامی)فوق نوسامس(

 1 زن آزاد وومارستان طضرت معصوم  )س( -زادشهر آ -گلستان ماما 12557

 ماما 12558
وومارستان طضرت واو  ا.. -علی آواد-گلستان

 االعظم )عج( 
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد وومارستان طضرت رسول اكرم )ص( -كالن -گلستان ماما 12559

 12557،12558،12559 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 ماما 12560
وومارستان طضرت روامبر -گنبدكاووس-گلستان

 اعظم )ص( 
 2 زن آزاد

 3 زن آزاد وومارستان شهداء گنبد-گنبدكاووس-گلستان ماما 12561

 12560،12561 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 ماما 12562
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 1 زن آزاد

 12562 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 مددكار وهداشتی و درمامی 12563
وومارستان طضرت فاطم  -مونودشا-گلستان

 انوهرا )س( 
 1 مرد / زن آزاد

 12563 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:علوم اجتماعی گرایش مدد كاری 32244-نوسامس( فوقنوسامس، :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)31636-فوق نوسامس(نوسامس، :مددكاری اجتماعی)31013

 فوق نوسامس(نوسامس، اجتماعی)

 مهندس تاسوسات 12564
وومارستان طضرت روامبر -گنبدكاووس-گلستان

 اعظم )ص( 
 1 مرد / زن آزاد

 12564 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی م اموک گرایش تاسوسات 32078-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی تاسوسات)31974-نوسامس(فوق نوسامس، :مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)31326

 فوق نوسامس(نوسامس، طرارتی و ورودتی)
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
ور خدما در  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا
آزمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از  25سهمو  خامومی  -2

 گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در آزمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد آزاد گناواد-خراسان رضوی طساودار 12565

 12565 ی)های( شمارهشیل محلشرایط اطراز تحصولی 
 :طساوداری)نوسامس(30408

 7 مرد آزاد وجستان-خراسان رضوی كاردان فوریا های روش ی 12566

 توضوحات:
 تذكر:رذیرفت  شدگان در این كد رشت  محل خدما امان در رایگاههای جاده ای طوزه شهرستان وجستان خواهد وود

 7 مرد آزاد گناواد-رضوی خراسان كاردان فوریا های روش ی 12567

 توضوحات:
 تذكر:رذیرفت  شدگان در این كد رشت ، محل خدما امان در رایگاههای جاده ای طوزه شهرستان گناواد خواهد وود

 12566،12567 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

12568 
ه غذا، دارو و آزمایلگاكارشناس 

 وهداشتی
 1 مرد آزاد گناواد-خراسان رضوی

 12568 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :علوم وصنایع غذایی)نوسامس(30839

 2 مرد آزاد گناواد-خراسان رضوی كارشناس امور اداری 12569

 12569 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 2 مرد آزاد گناواد-خراسان رضوی آموزشیكارشناس امور  12570

 12570 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 )نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-)نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020-:علوم ترووتی)نوسامس(30753

 1 مرد آزاد گناواد-خراسان رضوی كارشناس امور داملجویان 12571

 12571 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ملاوره و راهنمایی)نوسامس(31107-عانی)نوسامس( آموزش:مدیریا 31019-:علوم ترووتی)نوسامس(30753

 1 مرد آزاد گناواد-رضویخراسان  كارشناس تعانی سازمامی سالما 12572

 12572 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)نوسامس(31047

 1 مرد آزاد وجستان-خراسان رضوی كارشناس فوریا های روش ی 12573

 توضوحات:
 طوزه شهرستان وجستان خواهد وودتذكر:رذیرفت  شدگان دراین كد رشت  ،محل خدما امان در رایگاههای جاده ای 

 3 مرد آزاد گناواد-خراسان رضوی كارشناس فوریا های روش ی 12574

 توضوحات:
 تذكر:رذیرفت  شدگان دراین كد رشت  ،محل خدما امان در رایگاههای جاده ای طوزه شهرستان گناواد خواهد وود.

 12573،12574 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :هوشبری)نوسامس(31443-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5مدت  رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و -1

 مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

ی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرف 25سهمو  خامومی  -2

  گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 7 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-استارا-گوالن ررستار 12575

 2 زن مرد / آزاد وومارستان مو وكار-املش-گوالن ررستار 12576

 3 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-وندرامونی-گوالن ررستار 12577

 3 مرد / زن آزاد وومارستان شهود مورامی-تانش-گوالن ررستار 12578

 ررستار 12579
مركو وهداشتی درمامی شبام  روزی -دیلمان-گوالن

 دیلمان
 1 زن آزاد

 2 مرد / زن آزاد درمامی رورسونا آموزشیمركو -رشا-گوالن ررستار 12580

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهدا-رضواملهر-گوالن ررستار 12581

 1 مرد / زن آزاد خرداد منجول 31وومارستان -رودوار-گوالن ررستار 12582

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن ررستار 12583

 توضوحات:

 واشدمیرذیرش ررستار این مركو تحا عنوان كارشناس ایمنی وومارستان -

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود امصاری-رودسر-گوالن ررستار 12584

 37 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن ررستار 12585

 12575،12576،12577،12578،12579،12580،12581،12582،12583،12584،12585 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

:ررستاری مراخبا های 32857-:ررستاری سالما جامع )فوق نوسامس(32855-(:ررستاری كودكان)فوق نوسامس32854-جراطی)فوق نوسامس(-:ررستاری داخلی32853

 :ررستاری سانمندی)فوق نوسامس(32862-:ررستاری توامبخلی)فوق نوسامس(32861-:ررستاری اورژامس)فوق نوسامس(32860-ویژه موزادان)فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مو وكار-املش-گوالن روشک عمومی 12586

 1 مرد / زن آزاد درمامی والیا رشا آموزشیمركو -رشا-گوالن روشک عمومی 12587

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدا-رضواملهر-گوالن روشک عمومی 12588

 3 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن روشک عمومی 12589

 1 مرد / زن آزاد وومارستان غدیر-سواه ل-گوالن روشک عمومی 12590

 2 مرد / زن آزاد وومارستان رسانا-ماسال-گوالن روشک عمومی 12591

 12586،12587،12588،12589،12590،12591 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 3 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص ارتوردی 12592

 12592 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محل شرایط

 :متخصص ارتوردی)دكترای تخصصی(32252

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدا-رضواملهر-گوالن روشک متخصص اطفال 12593

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص اطفال 12594

 12593،12594 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن فوق تخصص موزادان -روشک متخصص اطفال  12595

 12595 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوق تخصص موزادان)دكترای تخصصی(32334

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدا-رضواملهر-گوالن داخلیروشک متخصص ووماریهای  12596

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن روشک متخصص ووماریهای داخلی 12597

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود امصاری-رودسر-گوالن روشک متخصص ووماریهای داخلی 12598

 2 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص ووماریهای داخلی 12599

 12596،12597،12598،12599 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووماری های داخلی)دكترای تخصصی(32254

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن روشک متخصص ووماریهای خلب و عروق 12600

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص ووماریهای خلب و عروق 12601

 12600،12601 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص خلب و عروق)دكترای تخصصی(32255

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص ووماریهای میو و اعصاب 12602

 توضوحات:

 . واشدمیعنوان رسا سازمامی متخصص مورونوژی -

 12602 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32257

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهدا-رضواملهر-گوالن روشک متخصص ووهوشی 12603

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن روشک متخصص ووهوشی 12604

 12603،12604 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص راتونوژی 12605

 12605 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص راتونوژی)دكترای تخصصی(32282

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن روشک متخصص جراطی عمومی 12606

 12606 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

12607 
روشک متخصص جراطی مجاری 

 )اورونوژی(ادراری و تناسلی 
 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن

 12607 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارونوژی)دكترای تخصصی(32828

 2 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص جراطی میو و اعصاب 12608

 12608 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :متخصص جراطی میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32264

 2 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن روشک متخصص رادیونوژی 12609

 12609 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن زایمانروشک متخصص زمان و  12610

 1 زن آزاد وومارستان شهود امصاری-رودسر-گوالن روشک متخصص زمان و زایمان 12611

 12610،12611 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-وندرامونی-گوالن روشک متخصص طب اورژامس 12612

 12612 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد شهریور رشا 17درمامی  آموزشیمركو -رشا-گوالن داروساز 12613

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیعنوان رسا سازمامی كارشناس امور دارویی -

 12613 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری.دكترای تخصصی(30455

 1 مرد / زن آزاد وومارستان غدیر-سواه ل-گوالن رواملناس 12614

 12614 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833-فوق نوسامس(نوسامس، عمومی):رواملناسی 32831

 كاردان رذیرش و مدارک روش ی 12615
مركو وهداشتی درمامی شبام  روزی -دیلمان-گوالن

 دیلمان
 1 مرد / زن آزاد

 12615 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)فوق دیپلم(31012

 كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 12616
مركو وهداشتی درمامی شبام  روزی -دیلمان-گوالن

 دیلمان
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد مركو دشتویل-رودوار-گوالن كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 12617

 1 مرد / زن آزاد مركو كلولم-رودوار-گوالن كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 12618

 12616،12617،12618 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی)فوق دیپلم(30177

 1 مرد آزاد وومارستان شهود وهلتی-استارا-گوالن كاردان فوریا های روش ی 12619

 شرایط اختصاصی:

 فوریتهای روش ی اسااونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  -

 2 مرد آزاد مركو فوریتهای روش ی وندرامونی-وندرامونی-گوالن كاردان فوریا های روش ی 12620

 شرایط اختصاصی:

 اونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریتهای روش ی اسا-

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس خل بوجار-رشا-گوالن كاردان فوریا های روش ی 12621

 شرایط اختصاصی:

 اونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریتهای روش ی اسا-

 1 مرد آزاد شهریور 17درمامی  آموزشیمركو -رشا-گوالن كاردان فوریا های روش ی 12622

 شرایط اختصاصی:

 روش ی اسااونویا رذیرش در شرایط وراور وا فارغ انتحصوالن رشت  فوریتهای -

 12619،12620،12621،12622 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-:فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218
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 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-استارا-گوالن كارشناس اتاق عمل 12623

 4 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن كارشناس اتاق عمل 12624

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن كارشناس اتاق عمل 12625

 12623،12624،12625 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد وومارستان غدیر سواه ل-سواه ل-گوالن ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12626

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12627

 12626،12627 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد درمامی رازی آموزشیمركو -رشا-گوالن وومارستان كارشناس امور اجرایی 12628

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیعنوان رسا كارشناس وهبود كوفوا واعتبار وخلی -

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن كارشناس امور اجرایی وومارستان 12629

 شرایط اختصاصی:

 واشدمیعنوان رسا كارشناس وهبود كوفوا و اعتبار وخلی -

 12628،12629 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)فوق نوسامس(31047

 1 مرد / زن آزاد درمامی رازی آموزشیمركو -رشا-گوالن كارشناس ررتو درمامی )رادیوتراری( 12630

 12630 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :ت نونوژی ررتو درمامی گرایش رادیوتراری)نوسامس(30335

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن كارشناس ررتوشناسی 12631

 12631 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن كارشناس تجهووات روش ی 12632

 12632 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی 31183-وووان تریک)فوق نوسامس(:مهندسی روش ی 31182-:مهندسی روش ی وانونی)فوق نوسامس(31181-:مهندسی ارتوک و نوور)فوق نوسامس(31159

-:م اتروموک)فوق نوسامس(31383-:مهندسی روش ی وووم اموک)فوق نوسامس(31185-:مهندسی روش ی ووومواد)فوق نوسامس(31184-روش ی وووتریال)فوق نوسامس(

 :مهندسی روش ی رواتوک)فوق نوسامس(32841

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس استارا-استارا-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12633

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس املش-املش-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12634

 1 مرد آزاد مركو فوریتهای روش ی امونی-وندرامونی-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12635

 1 مرد آزاد اورژامس امام زاده هاشمرایگاه -رشا-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12636

 2 مرد آزاد رایگاه اورژامس خل بوجار-رشا-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12637
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 2 مرد آزاد رایگاه اورژامس خمام-رشا-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12638

 3 مرد آزاد رایگاه اورژامس كوچصفهان-رشا-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12639

 1 مرد آزاد رایگاه اورژامس نلا ملا-رشا-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12640

 2 مرد آزاد رایگاه اورژامس رودسر-رودسر-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12641

 1 مرد آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن كارشناس فوریا های روش ی 12642

 12633،12634،12635،12636،12637،12638،12639،12640،12641،12642 یشماره)های( شیل محل شرایط اختصاصی

مدرک تحصولی كاردامی فوریتهای  دارا وودن)طبوعی و غورطبوعی( و مدیریا عملوات امداد و مجات ملروط و   رک كارشناسی مدیریا امداد در سوامحادارمدگان مد 

 واشند.میروش ی یا هوشبری 

 12633،12634،12635،12636،12637،12638،12639،12640،12641،12642 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی

:مدیریا امداد در سوامح)طبوعی و غور 31845-:مدیریا عملوات امداد و مجات)نوسامس(31069-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 طبوعی()نوسامس(

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-استارا-گوالن كارشناس هوشبری 12643

 2 مرد / زن آزاد وومارستان ونوعصر )عج(-رودوار-گوالن كارشناس هوشبری 12644

 1 مرد / زن آزاد وومارستان الهوجان-الهوجان-گوالن كارشناس هوشبری 12645

 12643،12644،12645 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :ووهوشی)30204
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -

 تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.مورد 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام علی )ع(-ازما-نرستان ررستار 12646

 28 مرد / زن آزاد/ایثارگر خمونی )ره(وومارستان امام -وروجرد-نرستان ررستار 12647

 173 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان ررستار 12648

 20 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان اعصاب وروان مهر-خرم اواد-نرستان ررستار 12649

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان اون سونا-دنفان-نرستان ررستار 12650

 12646،12647،12648،12649،12650 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ررستاری)نوسامس(30218

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام علی )ع(-ازما-نرستان روشک عمومی 12651

 5 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللستان رووما-وروجرد-نرستان روشک عمومی 12652

 12651،12652 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :روشک عمومی)دكتری(30227

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهدای علایر-خرم اواد-نرستان روشک متخصص طب اورژامس 12653

 1 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود رطومی-خرم اواد-نرستان روشک متخصص طب اورژامس 12654

 12653،12654 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكاردان  12655

 12655 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 3 مرد آزاد/ایثارگر شب   وهداشا و درمان انوگودرز-انوگودرز-نرستان كاردان فوریا های روش ی 12656

 4 مرد آزاد/ایثارگر وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان كاردان فوریا های روش ی 12657

 3 مرد آزاد/ایثارگر شب   وهداشا ودرمان دورود-دورود-نرستان كاردان فوریا های روش ی 12658

 12656،12657،12658 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 13 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس اتاق عمل 12659

 12659 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12660

 توضوحات:
 خواهد یافا.درصد( طداخل یک سهمو  وراور خامون اختصاص 25درصورت شركا ایثارگر ان واجد شرایط )ملمول سهمو  

 12660 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12661

 شرایط اختصاصی:
 مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی یا كارشناسی مدیریا دونتی .كارشناس ارشد اختصادوهداشا ملروط و  دارا وودن 

 12661 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)نوسامس(31047-:اختصاد وهداشا)فوق نوسامس(30068

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12662

 توضوحات:
 عنوان رسا مورد تصدی )منلی وخش(-



251 

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12663

 توضوحات:

 شیل مورد تصدی منلی وخش خواهد وود.

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12664

 12662،12663،12664 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان كارشناس ررتوشناسی 12665

 12665 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس تجهووات روش ی 12666

 12666 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مهندسی روش ی 31184-:مهندسی روش ی وووتریال)نوسامس(31183-:مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182-:مهندسی روش ی وانونی)نوسامس(31181

 :مهندسی روش ی رواتوک)نوسامس(32841-)نوسامس(:مهندسی روش ی ووو رواتوک31186-:مهندسی روش ی وووم اموک)نوسامس(31185-ووومواد)نوسامس(

12667 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان

 12667 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوویوتراری)نوسامس(30955

 5 مرد آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس فوریا های روش ی 12668

 3 مرد آزاد/ایثارگر وومارستان اعصاب و روان مهر-خرم اواد-نرستان كارشناس فوریا های روش ی 12669

 12668،12669 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان هوشبریكارشناس  12670

 12670 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 2 زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام علی )ع(-ازما-نرستان ماما 12671

 18 زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهود چمران-وروجرد-نرستان ماما 12672

 5 زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهدای هفا تور-دورود-نرستان ماما 12673

 12671،12672،12673 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987

 2 / زنمرد  آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان مددكار وهداشتی و درمامی 12674

 12674 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)نوسامس(31636-:مددكاری اجتماعی)نوسامس(31013

 3 مرد / زن آزاد/ایثارگر وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان خدمات مانی مسئول 12675

 شرایط اختصاصی:

 خدمات مانی وعنوان صندوق دار جذب خواهند شد. مسئولرذیرفت  شدگان در رشت  شیلی  -

 12675 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا مانی)نوسامس(31074-:مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 18 مرد / زن آزاد وومارستان امام جعفر صادق )ع(-انوگودرز-نرستان ررستار 12676

 10 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان ررستار 12677

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود مدمی-خرم اواد-نرستان ررستار 12678
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 2 / زنمرد  آزاد وومارستان شهدای هفا تور-دورود-نرستان ررستار 12679

 12676،12677،12678،12679 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان روشک عمومی 12680

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان روشک عمومی 12681

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب و روان مهر-خرم اواد-نرستان عمومیروشک  12682

 12680،12681،12682 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان روشک متخصص طب اورژامس 12683

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-كوهدشا-نرستان اورژامسروشک متخصص طب  12684

 12683،12684 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد شهود ونوان نوومارستا-انوگودرز-نرستان طساودار 12685

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان طساودار 12686

 1 مرد / زن آزاد مركو وهداشتی درمامی سپود دشا-خرم اواد-نرستان طساودار 12687

 شرایط اختصاصی:

 داوطلبان وومی سپوددشا در صورت كسب طد مصاب الزم در اونویا استخدام خرار خواهند گرفا.

 1 مرد / زن آزاد دنفانشب   وهداشا ودرمان -دنفان-نرستان طساودار 12688

 12685،12686،12687،12688 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان داروساز 12689

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان داروساز 12690

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان داروساز 12691

 12689،12690،12691 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری(30455

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان رواملناس 12692

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان رواملناس 12693

 12692،12693 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :رواملناسی وانونی)32833

 2 مرد آزاد وومارستان امام علی )ع(-ازما-نرستان كاردان فوریا های روش ی 12694

 2 مرد آزاد شب   وهداشا و درمان ازما-ازما-نرستان روش یكاردان فوریا های  12695

 2 مرد آزاد مركو وهداشا سپوددشا-خرم اواد-نرستان كاردان فوریا های روش ی 12696

 12694،12695،12696 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 4 مرد / زن آزاد وومارستان امام جعفر صادق )ع(-انوگودرز-نرستان كارشناس اتاق عمل 12697

 3 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان كارشناس اتاق عمل 12698

 12697،12698 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 4 مرد / زن آزاد وومارستان امام جعفر صادق )ع(-انوگودرز-نرستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12699
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 3 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12700

 8 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12701

 3 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب و روان مهر-خرم اواد-نرستان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12702

 12699،12700،12701،12702 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12703

 شرایط اختصاصی:
 كارشناس ارشد اختصاد سالما ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا خدمات وهداشتی درمامی یا كارشناسی مدیریا دونتی .

 12703 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 و درمامی)نوسامس(:مدیریا خدمات وهداشتی 31047-:اختصاد وهداشا)فوق نوسامس(30068

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس وهداشا طرف  ای 12704

 12704 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی وهداشا طرف  ای)نوسامس(31174

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس وهداشا محوط 12705

 12705 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :وهداشا محوط)نوسامس(30180

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12706

 2 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب و روان مهر-خرم اواد-نرستان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12707

 12706،12707 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام علی )ع(-ازما-نرستان كارشناس ررتوشناسی 12708

 2 مرد / زن آزاد وومارستان امام جعفر صادق )ع(-انوگودرز-نرستان كارشناس ررتوشناسی 12709

 3 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان كارشناس ررتوشناسی 12710

 5 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس ررتوشناسی 12711

 3 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب و روان مهر-اواد خرم-نرستان كارشناس ررتوشناسی 12712

 12708،12709،12710،12711،12712 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب وروان مهر-خرم اواد-نرستان كارشناس تجهووات روش ی 12713

 12713 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مهندسی روش ی 31184-:مهندسی روش ی وووتریال)نوسامس(31183-:مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182-:مهندسی روش ی وانونی)نوسامس(31181

 :مهندسی روش ی رواتوک)نوسامس(32841-)نوسامس(:مهندسی روش ی ووو رواتوک31186-:مهندسی روش ی وووم اموک)نوسامس(31185-ووومواد)نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس تیذی  12714

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب وروان مهر-خرم اواد-نرستان كارشناس تیذی  12715

 12714،12715 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :تیذی )نوسامس(30300

12716 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان

12717 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان

12718 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )كاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب وروان مهر-خرم اواد-نرستان

 12716،12717،12718 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :كاردرمامی گرایش جسمامی و روامی)نوسامس(32250-:كاردرمامی)نوسامس(31453
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12719 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )گفتاردرمامی(
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وروجرد-نرستان

 12719 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :گفتار درمامی)نوسامس(30979

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان كارشناس شب   12720

 1 مرد / زن آزاد دنفان شب   وهداشا و درمان-دنفان-نرستان كارشناس شب   12721

 12720،12721 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی كامپووتر گرایش مرم افوار)نوسامس(31887-:مهندسی كامپووتر گرایش سوستم های مرم افواری)نوسامس(31832-:مهندسی كامپووتر)نوسامس(31601

 1 مرد / زن آزاد امام علی )ع(وومارستان -ازما-نرستان كارشناس هوشبری 12722

 2 مرد / زن آزاد شهود ونوان نوومارستا-انوگودرز-نرستان كارشناس هوشبری 12723

 4 مرد / زن آزاد وومارستان امام جعفر صادق )ع(-انوگودرز-نرستان كارشناس هوشبری 12724

 4 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارشناس هوشبری 12725

 12722،12723،12724،12725 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان كارگوین 12726

 1 مرد / زن آزاد شب   وهداشا ودرمان رلدختر-رلدختر-نرستان كارگوین 12727

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب وروان مهر-خرم اواد-نرستان كارگوین 12728

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رطومی-خرم اواد-نرستان كارگوین 12729

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود مدمی-خرم اواد-نرستان كارگوین 12730

 1 زنمرد /  آزاد مركو وهداشتی سپوددشا-خرم اواد-نرستان كارگوین 12731

 شرایط اختصاصی:

 داوطلبان وومی سپوددشا در صورت كسب طد مصاب در اونویا استخدام خرار خواهند گرفا .

 1 مرد / زن آزاد مركو وهداشا كوهدشا-كوهدشا-نرستان كارگوین 12732

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان متصدی امور دفتری 12733

 12726،12727،12728،12729،12730،12731،12732،12733 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034

 1 مرد آزاد وومارستان اعصاب وروان مهر-خرم اواد-نرستان مددكار وهداشتی و درمامی 12734

 12734 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)نوسامس(31636-:مددكاری اجتماعی)نوسامس(31013

 2 مرد / زن آزاد وومارستان شهود ونوان-انوگودرز-نرستان خدمات مانی مسئول 12735

 توضوحات:

 . واشدمیخدمات مانی ،صندوخدار  مسئولرسا سازمامی رشت  شیلی 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان اعصاب و روان مهر-خرم اواد-نرستان خدمات مانی مسئول 12736

 12735،12736 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-:مدیریا وازرگامی)نوسامس(31034-:طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد / زن آزاد وروجردی آیا اهللوومارستان -وروجرد-نرستان مهندس تاسوسات 12737

 12737 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی م اموک گرایش تاسوسات طرارتی و ورودتی)نوسامس(32078-:مهندسی تاسوسات)نوسامس(31974-:مهندسی م اموک گرایش تأسوسات)نوسامس(31326
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 خدمات بهداشتي درماني مازندراندانشگاه علوم پزشكي و  هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 
سال مبنی ور خدما در محل  5رذیرفت  شدگان اعم از ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت  -1

 خوره استفاده می شود.مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذ

درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب  25سهمو  خامومی  -2
  گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 مرد / زن آزاد درمامی امام علی )ع( آموزشیمركو -امل-مازمدران ررستار 12738
مفر، خامم:  3)آخا: 5

 مفر( 2

 شرایط اختصاصی:

در مظر گرفتن جنسوا و رعایا سایر  در صورت عدم وجود داوطلب و یا عدم ت مول ظرفوا در هر یک از سهمو  های تعوون شده در رشت  مذكور وراور مفاد اگهی ودون

 مفاد اگهی مسبا و  ت مول ظرفوا اخدام خواهد شد.

 12738 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:ررستاری )كلو  32866-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:ررستاری)نوسامس(30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 گرایلها()فوق نوسامس(

 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وهلهر-مازمدران ررستار 12739
مفر، خامم:  3)آخا: 5

 مفر( 2

 شرایط اختصاصی:

گرفتن جنسوا و رعایا سایر در صورت عدم وجود داوطلب و یا عدم ت مول ظرفوا در هر یک از سهمو  های تعوون شده در رشت  مذكور وراور مفاد اگهی ودون در مظر 

 مفاد اگهی مسبا و  ت مول ظرفوا اخدام خواهد شد.

 12739 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران ررستار 12740
مفر، خامم:  3)آخا: 6

 مفر( 3

 شرایط اختصاصی:

جنسوا و رعایا سایر در صورت عدم وجود داوطلب و یا عدم ت مول ظرفوا در هر یک از سهمو  های تعوون شده در رشت  مذكور وراور مفاد اگهی ودون در مظر گرفتن 

 مسبا و  ت مول ظرفوا اخدام خواهد شد.مفاد اگهی 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام سجاد )ع(-رامسر-مازمدران ررستار 12741

 12740،12741 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری):مدیریا خدمات 31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-فوق نوسامس(نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 :ررستاری )كلو  گرایلها()فوق نوسامس(32866

 مرد / زن آزاد درمامی آموزشیمراكو -ساری-مازمدران ررستار 12742
مفر،  50)آخا: 100

 مفر( 50خامم: 

 شرایط اختصاصی:

در رشت  مذكور وراور مفاد اگهی ودون در مظر گرفتن جنسوا و رعایا سایر در صورت عدم وجود داوطلب و یا عدم ت مول ظرفوا در هر یک از سهمو  های تعوون شده 

 مفاد اگهی مسبا و  ت مول ظرفوا اخدام خواهد شد.

 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران ررستار 12743
مفر،  11)آخا: 21

 مفر( 10خامم: 

 شرایط اختصاصی:

عدم ت مول ظرفوا در هر یک از سهمو  های تعوون شده در رشت  مذكور وراور مفاد اگهی ودون در مظر گرفتن جنسوا و رعایا سایر در صورت عدم وجود داوطلب و یا 

 مفاد اگهی مسبا و  ت مول ظرفوا اخدام خواهد شد.

 12742،12743 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:ررستاری )كلو  32866-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:ررستاری)نوسامس(30218-نوسامس(فوق نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 گرایلها()فوق نوسامس(
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد درمامی رازی آموزشیمركو -خائم شهر-مازمدران ررستار 12744

 12744 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:ررستاری )كلو  گرایلها()فوق 32866-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:ررستاری)نوسامس(30218-ررستاری)نوسامس( آموزش:30029

 نوسامس(

 مرد / زن آزاد وومارستان امام طسون )ع(-م ا-مازمدران ررستار 12745
مفر، خامم:  3)آخا: 5

 مفر( 2

 شرایط اختصاصی:

 رداوطلب و یا عدم ت مول ظرفوا در هر یک از سهمو  های تعوون شده در رشت  مذكور وراور مفاد اگهی ودون در مظر گرفتن جنسوا و رعایا سایدر صورت عدم وجود 

 مفاد اگهی مسبا و  ت مول ظرفوا اخدام خواهد شد.

 12745 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:ررستاری )كلو  32866-فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات ررستاری)31048-:ررستاری)نوسامس(30218-نوسامس(فوق نوسامس، ررستاری) آموزش:30029

 گرایلها()فوق نوسامس(

 1 مرد / زن آزاد وهلهر-مازمدران روشک عمومی 12746

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام سجاد )ع(-رامسر-مازمدران روشک عمومی 12747

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای زیراب-سوادكوه-مازمدران عمومیروشک  12748

 4 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران روشک عمومی 12749

 3 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت خایم )عج(-كالردشا-مازمدران روشک عمومی 12750

 1 مرد / زن آزاد م ئاالثامنوومارستان -گلوگاه-مازمدران روشک عمومی 12751

 12746،12747،12748،12749،12750،12751 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای زیراب-سوادكوه-مازمدران روشک متخصص اطفال 12752

 2 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-آوادعباس -مازمدران روشک متخصص اطفال 12753

 1 مرد / زن آزاد م ئاالثامنوومارستان -گلوگاه-مازمدران روشک متخصص اطفال 12754

 12752،12753،12754 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص اطفال)دكترای تخصصی(32283

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران روشک متخصص ووماریهای داخلی 12755

 2 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران روشک متخصص ووماریهای داخلی 12756

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت خایم )عج(-كالردشا-مازمدران روشک متخصص ووماریهای داخلی 12757

 1 مرد / زن آزاد م ئاالثامنوومارستان -گلوگاه-مازمدران ووماریهای داخلی روشک متخصص 12758

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام طسون )ع(-م ا-مازمدران روشک متخصص ووماریهای داخلی 12759

 12755،12756،12757،12758،12759 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 داخلی)دكترای تخصصی(:متخصص ووماری های 32254

12760 
روشک متخصص ووماریهای عفومی و 

 گرمسوری
 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام طسون )ع(-م ا-مازمدران

 12760 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووماریهای عفومی و گرمسوری)دكترای تخصصی(32843

12761 
روشک متخصص ووماریهای خلب و 

 عروق
 1 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-موشهر-مازمدران روشک متخصص ووماریهای خلب و عروق 12762

 12761،12762 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص خلب و عروق)دكترای تخصصی(32255

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران متخصص ووهوشیروشک  12763

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام سجاد )ع(-رامسر-مازمدران روشک متخصص ووهوشی 12764

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای زیراب-سوادكوه-مازمدران روشک متخصص ووهوشی 12765

 2 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران روشک متخصص ووهوشی 12766

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت خایم )عج(-كالردشا-مازمدران روشک متخصص ووهوشی 12767

 1 مرد / زن آزاد م ئاالثامنوومارستان -گلوگاه-مازمدران روشک متخصص ووهوشی 12768

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام طسون )ع(-م ا-مازمدران روشک متخصص ووهوشی 12769

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-موشهر-مازمدران روشک متخصص ووهوشی 12770

 12763،12764،12765،12766،12767،12768،12769،12770 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12771

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهدای زیراب-سوادكوه-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12772

 2 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12773

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-فریدوم نار-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12774

 1 مرد / زن آزاد وومارستان طضرت خایم )عج(-كالردشا-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12775

 1 مرد / زن آزاد م ئاالثامنوومارستان -گلوگاه-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12776

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام طسون )ع(-م ا-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12777

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-موشهر-مازمدران روشک متخصص جراطی عمومی 12778

 12771،12772،12773،12774،12775،12776،12777،12778 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وهلهر-مازمدران روشک متخصص جراطی میو و اعصاب 12779

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رجایی-تن اون-مازمدران روشک متخصص جراطی میو و اعصاب 12780

 1 مرد / زن آزاد طاناامی ان یاآوومارستان -چانوس-مازمدران روشک متخصص جراطی میو و اعصاب 12781

 12779،12780،12781 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی میو و اعصاب)دكترای تخصصی(32264

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وهلهر-مازمدران روشک متخصص رادیونوژی 12782

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رجایی-تن اون-مازمدران روشک متخصص رادیونوژی 12783

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام طسون )ع(-م ا-مازمدران روشک متخصص رادیونوژی 12784

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-موشهر-مازمدران روشک متخصص رادیونوژی 12785

 12782،12783،12784،12785 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص رادیونوژی)دكترای تخصصی(30493
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 زن آزاد وومارستان شهدای زیراب-سوادكوه-مازمدران روشک متخصص زمان و زایمان 12786

 2 زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران زمان و زایمانروشک متخصص  12787

 1 زن آزاد وومارستان طضرت خایم )عج(-كالردشا-مازمدران روشک متخصص زمان و زایمان 12788

 1 زن آزاد م ئاالثامنوومارستان -گلوگاه-مازمدران روشک متخصص زمان و زایمان 12789

 1 زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-مور-مازمدران زایمانروشک متخصص زمان و  12790

 1 زن آزاد وومارستان شهود وهلتی-موشهر-مازمدران روشک متخصص زمان و زایمان 12791

 12786،12787،12788،12789،12790،12791 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص زمان وزایمان)دكترای تخصصی(32267

 1 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران داروساز 12792

 12792 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :داروسازی)دكتری(30455

 كاردان فوریا های روش ی 12793
هوایی و  115رایگاه های اورژامس -امل-مازمدران

 رلور هر كدام یک مفر
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد كل  وسا 115رایگاه اورژامس -واولسر-مازمدران كاردان فوریا های روش ی 12794

 كاردان فوریا های روش ی 12795
رایگاه های جاده ای اورژامس -تن اون-مازمدران

 مفر( 3مفر( و دو هوار ) 2ملتارود ) 115
 5 مرد آزاد

 2 مرد آزاد شهری 115اورژامس رایگاه -جویبار-مازمدران كاردان فوریا های روش ی 12796

 كاردان فوریا های روش ی 12797
 115رایگاه وون راهی اورژامس -چانوس-مازمدران

 موجالر
 2 مرد آزاد

 كاردان فوریا های روش ی 12798
 115رایگاه جاده ای اورژامس -سوادكوه-مازمدران

 ورسک
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد شهری 115رایگاه اورژامس -آوادعباس -مازمدران كاردان فوریا های روش ی 12799

 كاردان فوریا های روش ی 12800
 115رایگاه اورژامس -فریدوم نار-مازمدران

 شورمحل 
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد ولده 115رایگاه جاده ای اورژامس -مور-مازمدران كاردان فوریا های روش ی 12801

 12793،12794،12795،12796،12797،12798،12799،12800،12801 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954-:ررستاری)فوق دیپلم(30218-:ووهوشی)فوق دیپلم(30204

 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران كارشناس اتاق عمل 12802
مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر( 1

 كارشناس اتاق عمل 12803
-درمامی امام خمونی )ره( آموزشیمركو -ساری-مازمدران

 مركو جامع سرطان
 مرد / زن آزاد

مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر( 1

 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران كارشناس اتاق عمل 12804
مفر، خامم:  3)آخا: 5

 مفر( 2

 12802،12803،12804 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12805
-درمامی امام خمونی )ره( آموزشیمركو -ساری-مازمدران

 مركو جامع سرطان
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12806

 12805،12806 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، هی)آزمایلگا:علوم 30721
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران كارشناس امور اجرایی وومارستان 12807

 شرایط اختصاصی:

 یا خدماتما ع كارشناسی ارشد رشت  های سواستگذاری سالما، مدیریا اطالعات سالما، اختصاد سالما ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیر

 .واشدمیوهداشتی و درمامی 

 12807 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:مدیریا خدمات 31047-:مدیریا اطالعات سالما)فوق نوسامس(31025-سالما)فوق نوسامس( :سواسا گذاری30643-:اختصاد سالما)فوق نوسامس(30074

 فوق نوسامس(نوسامس، وهداشتی و درمامی)

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهود رجایی-تن اون-مازمدران كارشناس وهداشا محوط 12808

 1 مرد / زن آزاد )ع(وومارستان امام سجاد -رامسر-مازمدران كارشناس وهداشا محوط 12809

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-مور-مازمدران كارشناس وهداشا محوط 12810

 12808،12809،12810 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مهندسی وهداشا محوط)نوسامس(31175

 2 مرد / زن آزاد امام خمونی )ره(وومارستان -وهلهر-مازمدران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12811

 3 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12812

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12813
درمامی امام  آموزشیمركو -ساری-مازمدران

 خمونی )ره(
 4 مرد / زن آزاد

 12811،12812،12813 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 6 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12814

 شرایط اختصاصی:

روش ی  در ما ع تحصولی كارشناسی ارشد ی ی از رشت  های مدارک روش ی یا فناوری اطالعات سالما ملروط و  داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی مدارک

 .واشدمی

 12814 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مدارک روش ی)31012-فوق نوسامس(نوسامس، :فناوری اطالعات سالما)30929

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام طسون )ع(-م ا-مازمدران كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12815

 12815 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 3 مرد / زن آزاد وومارستان امام خمونی )ره(-وهلهر-مازمدران كارشناس ررتوشناسی 12816

 1 مرد آزاد وومارستان امام سجاد )ع(-رامسر-مازمدران كارشناس ررتوشناسی 12817

 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران كارشناس ررتوشناسی 12818
مفر، خامم:  3)آخا: 5

 مفر( 2

 12816،12817،12818 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اطراز تحصولی

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 1 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران كارشناس تیذی  12819

 كارشناس تیذی  12820
-درمامی امام خمونی )ره( آموزشیمركو -ساری-مازمدران

 مركو جامع سرطان
 1 مرد / زن آزاد

 1 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران كارشناس تیذی  12821

 1 مرد / زن آزاد م ئاالثامنوومارستان -گلوگاه-مازمدران كارشناس تیذی  12822

 12819،12820،12821،12822 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-نوسامس(فوق نوسامس، :تیذی )30300
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 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 2 مرد آزاد هوایی 115رایگاه اورژامس -امل-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12823

 1 مرد آزاد كل  وسا 115رایگاه اورژامس -واولسر-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12824

 1 مرد آزاد دوهوار 115رایگاه جاده ای اورژامس -تن اون-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12825

 2 مرد آزاد دوما 115رایگاه جاده ای اورژامس -چانوس-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12826

 1 مرد آزاد رایگاه جاده ای محمد اواد-ساری-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12827

 2 مرد آزاد كواكال 115رایگاه اورژامس -سومرغ-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12828

 1 مرد آزاد شهری 115رایگاه اورژامس -عباس آواد-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12829

 1 مرد آزاد محل شور  115رایگاه اورژامس -فریدوم نار-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12830

 2 مرد آزاد خراخول 115رایگاه جاده ای اورژامس -خائم شهر-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12831

 كارشناس فوریا های روش ی 12832
رایگاه های جاده ای اورژامس -محموداواد-مازمدران

 مفر(2شهری ) 115مفر( و  1سرخرود ) 115
 3 مرد آزاد

 1 مرد آزاد ونوجا 115رایگاه اورژامس -موامدورود-مازمدران های روش یكارشناس فوریا  12833

 12823،12824،12825،12826،12827،12828،12829،12830،12831،12832،12833 ی)های( شمارهشیل محل شرایط اختصاصی
مدرک تحصولی كاردامی  وودن ملروط و  دارا و غور طبوعی( )طبوعی مدیریا امداد در سوامحو كارشناسی مدیریا عملوات امداد و مجات دارمدگان مدارک تحصولی 

 واشند.میفوریتهای روش ی یا هوشبری 

 12823،12824،12825،12826،12827،12828،12829،12830،12831،12832،12833 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
:مدیریا امداد در سوامح)طبوعی و غور 31845-یریا عملوات امداد و مجات)نوسامس(:مد31069-:فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 طبوعی()نوسامس(

 كارشناس فوریا های روش ی 12834
طوس ال  115رایگاه های اورژامس -م ا-مازمدران

 مفر( 1مفر( زرمدین ) 2)
 3 مرد آزاد

 12834 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد آزاد ولده 115رایگاه جاده ای اورژامس -مور-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12835

 شرایط اختصاصی:
داراوودن مدرک -2 (عمل، فوریتهای روش ی، ووهوشیررستاری، اتاق )دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا عملوات امداد و مجات ملروط و  داراوودن كاردامی-1

 (هوشیعمل ، وو تحصولی كارشناسی مدیریا امداد در سوامح طبوعی و غور طبوعی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كاردامی )ررستاری، فوریتهای روش ی، اتاق

 1 مرد آزاد اندین كالصالح  115رایگاه اورژامس -موشهر-مازمدران كارشناس فوریا های روش ی 12836

 شرایط اختصاصی:
داراوودن مدرک -2 (ررستاری، اتاق عمل، فوریتهای روش ی، ووهوشی)دارا وودن مدرک تحصولی كارشناسی مدیریا عملوات امداد و مجات ملروط و  داراوودن كاردامی-1

 (هوشیعمل ، وو تحصولی كارشناسی مدیریا امداد در سوامح طبوعی و غور طبوعی ملروط و  دارا وودن مدرک تحصولی كاردامی )ررستاری، فوریتهای روش ی، اتاق

 12835،12836 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدیریا امداد در سوامح)طبوعی و غور طبوعی()نوسامس(31845-:مدیریا عملوات امداد و مجات)نوسامس(31069-روش ی)نوسامس(:فوریا های 30954-:ررستاری)نوسامس(30218

 مرد / زن آزاد وومارستان مرطوم طاج عویوی-جویبار-مازمدران كارشناس هوشبری 12837
مفر، خامم:  1)آخا: 2

 مفر( 1

 3 مرد آزاد دیانوو شهرومدمركو -ساری-مازمدران كارشناس هوشبری 12838

 مرد / زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران كارشناس هوشبری 12839
مفر، خامم:  3)آخا: 4

 مفر( 1

 12837،12838،12839 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ووهوشی)نوسامس(30204

 1 زن آزاد عباس آواد وومارستان-عباس آواد-مازمدران ماما 12840

 12840 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :ملاوره در مامایی)31106-فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نيشابور هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

سال مبنی ور خدما در  10ازاد و ایثارگر در كلو  رشت  محل های این داملگاه، موظف و  سپردن تعهد محضری و  مدت رذیرفت  شدگان اعم از  -1

 محل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرای تعهد و یا امصراف از خدما از افراد ذخوره استفاده می شود.

ل های این داملگاه، خبل از ازمون از سوی ونواد شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب درصد ایثارگران در كلو  شیل مح 25سهمو  خامومی  -2

 گردیده نذا در صورت شركا ایثارگران در ازمون این داملگاه سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد.

خص شده اسا، از جنس مخانف ت مول در صورت عدم ت مول ظرفوا از یک جنسوا در رشت  های شیلی ك  تعداد ملخصی از یک جنسوا مل -3

 گردد. ظرفوا می

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 1 مرد آزاد وهمن 22وومارستان -مولاوور-خراسان رضوی ررستار 12841

 مرد / زن آزاد وومارستان ط وم-مولاوور-خراسان رضوی ررستار 12842
مفر،  2)آخا: 11

 مفر( 9خامم: 

 اختصاصی:شرایط 

 درصورت عدم ت مول ظرفوا توسط ی ی از جنسوا ها ورای ظرفوا های واخی مامده از جنس مخانف استفاده می گردد .-1

 12841،12842 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ررستاری)نوسامس(30218

 1 مرد / زن زادآ وهمن 22وومارستان -مولاوور-خراسان رضوی روشک متخصص طب اورژامس 12843

 12843 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 1 مرد / زن آزاد آموزشیمعاوما -مولاوور-خراسان رضوی آموزشیكارشناس امور  12844

 12844 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

)فوق آموزشی:ت نونوژی 30332-)فوق نوسامس(آموزشی:تحاواات 30265-:ورمام  ریوی درسی)فوق نوسامس(30158-)فوق نوسامس(آموزشی:ورمام  ریوی 30154

 )فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا و ورمام  ریوی 31083-)فوق نوسامس(آموزشی:مدیریا 31020-نوسامس(

 1 زن آزاد وومارستان ط وم-مولاوور-خراسان رضوی كارشناس هوشبری 12845

 12845 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 8 زن آزاد وومارستان ط وم-مولاوور-خراسان رضوی ماما 12846

 12846 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987
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 درماني هرمزگان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در محل  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 7 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان فاراوی-وستک-هرموگان ررستار 12847

 6 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان واو  اهلل اعظم )ص(-ولاگرد-هرموگان ررستار 12848

 شرایط اختصاصی:

 كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی 

 7 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان شهداء-وندرننگ -هرموگان ررستار 12849

 شرایط اختصاصی:

 ررستاری می واشند.در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی 

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان رستمامی-رارسوان-هرموگان ررستار 12850

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 15 مرد / زن آزاد/ایثارگر خاتم االمبواء )ص(وومارستان -جاسک-هرموگان ررستار 12851

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 12847،12848،12849،12850،12851 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:كودكان)فوق 32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-نوسامس(

 7 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام سجاد)ع(-سوریک-هرموگان ررستار 12852

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 12852 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:داخلی و 32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش :30029

 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-:كودكان)فوق نوسامس(32415-جراطی)فوق نوسامس(

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان روامبر اعظم )ص(-خلم-هرموگان ررستار 12853

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 12853 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:كودكان)فوق 32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-نوسامس(

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان واو  اهلل اعظم )ص(-ولاگرد-هرموگان لكارشناس اتاق عم 12854

 4 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان خاتم االمبواء )ص(-جاسک-هرموگان كارشناس اتاق عمل 12855

 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان امام سجاد )ع(-سوریک-هرموگان كارشناس اتاق عمل 12856

 12854،12855،12856 ی)های( شمارهاطراز تحصولی شیل محلشرایط 

 :اتاق عمل)نوسامس(30044
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 2 مرد / زن آزاد/ایثارگر وومارستان خاتم االمبوا)ص(-جاسک-هرموگان كارشناس هوشبری 12857

 12857 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 ررستار 12858
مركو وهداشتی درمامی -نوردف - جاسک-هرموگان

 روستایی شبام  روزی وا تسهوالت زایمامی
 1 مرد / زن آزاد

 شرایط اختصاصی:

 در این شیل محل دارمدگان مدارک تحصولی كارشناسی ارشد خواست  شده، ملروط و  داشتن مدرک كارشناسی ررستاری می واشند.

 12858 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

:كودكان)فوق 32415-:داخلی و جراطی)فوق نوسامس(32414-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری مراخبتهای ویژه)32305-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218

 :روان ررستاری)فوق نوسامس(32839-:موزادان)فوق نوسامس(32838-:سالما جامع  و روان)فوق نوسامس(32416-نوسامس(

 اورژامسروشک متخصص طب  12859
وومارستان فاطم  انوهرا)س( -طاجی اواد-هرموگان

 شهرستان طاجی اواد
 1 مرد / زن آزاد

 روشک متخصص طب اورژامس 12860
وومارستان روامبر اعظم )ص( -خلم-هرموگان

 شهرستان خلم
 1 مرد / زن آزاد

 12859،12860 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 اورژامس)دكترای تخصصی(:طب 32268

 1 مرد / زن آزاد شب   وهداشا و درمان-ولاگرد-هرموگان رواملناس 12861

 1 مرد / زن آزاد شب   وهداشا و درمان-وندرننگ -هرموگان رواملناس 12862

 12861،12862 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :رواملناسی وانونی)نوسامس(32833

 1 مرد / زن آزاد وومارستان رستمامی-رارسوان-هرموگان كارشناس اتاق عمل 12863

 12863 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12864
وومارستان رستمامی شهرستان -رارسوان-هرموگان

 رارسوان
 1 مرد / زن آزاد

 ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12865
وومارستان امام سجاد )ع( -سوریک-هرموگان

 شهرستان سوریک
 1 مرد / زن آزاد

 12864،12865 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 زن آزاد شب   وهداشا و درمان-اووموسی-هرموگان كارشناس وهداشا خامواده 12866

 1 زن آزاد تودر -ولاگرد -هرموگان كارشناس وهداشا خامواده 12867

 1 زن آزاد مركو وهداشتی درمامی روستایی-ج دان -ولاگرد -هرموگان كارشناس وهداشا خامواده 12868

 كارشناس وهداشا خامواده 12869
مركو وهداشتی درمامی -وندر چارک -وندر ننگ  -هرموگان

 تسهوالت زایمامیشهری روستایی شبام  روزی وا 
 1 زن آزاد

 كارشناس وهداشا خامواده 12870
مركو وهداشتی درمامی -ووچور -رارسوان -هرموگان

 روستایی
 1 زن آزاد
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 كارشناس وهداشا خامواده 12871
مركو وهداشتی درمامی -زیارت -رارسوان -هرموگان

 روستایی
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد مركو وهداشتی درمامی روستایی-كنگان -جاسک -هرموگان كارشناس وهداشا خامواده 12872

 كارشناس وهداشا خامواده 12873
مركو وهداشتی -گوممردی -سوریک -هرموگان

 درمامی روستایی گوممردی
 1 زن آزاد

 12866،12867،12868،12869،12870،12871،12872،12873 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 گرایش وهداشا خامواده)نوسامس(:وهداشا عمومی 32247

 1 مرد / زن آزاد شب   وهداشا و درمان-ولاگرد-هرموگان كارشناس وهداشا محوط 12874

 كارشناس وهداشا محوط 12875
مركو وهداشتی درمامی -نوردف -جاسک -هرموگان

 روستایی شبام  روزی وا تسهوالت زایمامی
 1 مرد / زن آزاد

 كارشناس وهداشا محوط 12876
مركو وهداشتی درمامی روستایی -سوریک-هرموگان

 شبام  روزی وا تسهوالت زایمامی
 1 مرد / زن آزاد

 12874،12875،12876 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا محوط)نوسامس(30180

 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12877
مركو وهداشتی درمامی -جناح -وستک -هرموگان

 روستایی شبام  روزی وا تسهوالت زایمامیشهری 
 1 مرد / زن آزاد

 توضوحات:

 صورت می رذیرد.« متصدی رذیرش »استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان فاراوی-وستک-هرموگان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12878

 توضوحات:

 صورت می رذیرد.« منلی وخش » جها تصدی رسا سازمامی استخدام در این شیل محل، 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خاتم االمبوا)ص(-جاسک-هرموگان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12879

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام سجاد )ع(-سوریک-هرموگان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12880

 12877،12878،12879،12880 ی)های( شمارهمحلشرایط اطراز تحصولی شیل 

 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد وومارستان رستمامی-رارسوان-هرموگان كارشناس ررتوشناسی 12881

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس رادیونوژی»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خاتم االمبواء )ص(-جاسک-هرموگان كارشناس ررتوشناسی 12882

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس رادیونوژی»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 1 / زن مرد آزاد وومارستان امام سجاد )ع(-سوریک-هرموگان كارشناس ررتوشناسی 12883

 توضوحات:

 صورت می گورد.« كارشناس رادیونوژی»استخدام در این شیل محل، جها تصدی رسا سازمامی 

 12881،12882،12883 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337
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 كارشناس رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 12884
مركو وهداشتی -كوش نار -رارسوان -هرموگان

 درمامی شهری روستایی
 1 مرد آزاد

 كارشناس رولگوری و مبارزه وا ووماری ها 12885
مركو وهداشتی درمامی -نوردف -جاسک -هرموگان

 روستایی شبام  روزی وا تسهوالت زایمامی
 1 مرد آزاد

 12884،12885 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهداشا عمومی گرایش مبارزه وا ووماری ها)نوسامس(32328

 1 مرد / زن آزاد وومارستان رستمامی-رارسوان-هرموگان كارشناس تجهووات روش ی 12886

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خاتم االمبوا)ص(-جاسک-هرموگان كارشناس تجهووات روش ی 12887

 1 مرد / زن آزاد وومارستان فاطم  انوهرا)س(-طاجی اواد-هرموگان كارشناس تجهووات روش ی 12888

 12886،12887،12888 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وووان تریک)31182-فوق نوسامس(نوسامس، :مهندسی روش ی وانونی)31181

 1 مرد / زن آزاد وومارستان شهداء-وندرننگ -هرموگان كارشناس تیذی  12889

 1 مرد / زن آزاد وومارستان خاتم االمبوا)ص(-جاسک-هرموگان كارشناس تیذی  12890

 1 مرد / زن آزاد شب   وهداشا و درمان-رودان-هرموگان كارشناس تیذی  12891

 1 مرد / زن آزاد شب   وهداشا و درمان-سوریک-هرموگان كارشناس تیذی  12892

 1 مرد / زن آزاد شب   وهداشا و درمان-موناب-هرموگان كارشناس تیذی  12893

 12889،12890،12891،12892،12893 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :علوم تیذی )نوسامس(30762-:علوم وهداشتی در تیذی )نوسامس(30751-:تیذی )نوسامس(30300

 1 مرد / زن آزاد وومارستان فاراوی-وستک-هرموگان كارشناس هوشبری 12894

 1 مرد / زن آزاد وومارستان واو  اهلل اعظم )ص(-ولاگرد-هرموگان كارشناس هوشبری 12895

 1 مرد / زن آزاد وومارستان امام سجاد )ع(-سوریک-هرموگان كارشناس هوشبری 12896

 12894،12895،12896 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 ماما 12897
مركو وهداشتی -سردشا -ولاگرد -هرموگان

 درمامی روستایی وا تسهوالت زایمامی
 1 زن آزاد

 ماما 12898
مركو وهداشتی درمامی شبام  -سوریک-هرموگان

 روزی وا تسهوالت زایمامی
 1 زن آزاد

 12897،12898 یشماره)های( شرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مامایی)نوسامس(30987
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان هايفهرست شغل محل

 شرایط اختصاصی: 

ور خدما در  یمبن  سال 10 و  مدت ی، موظف و  سپردن تعهد محضرداملگاه ینا هایمحل  شیل و در كل یثارگرشدگان اعم از آزاد و ا رذیرفت  -1

 شود. یاستفاده م ورهامصراف از خدما از افراد ذخ یاتعهد و  یمحل مورد تااضا استخدام ووده و در صورت عدم اجرا

از سوی ونواد  آزمونخبل از مهاومد(  -)وهوار 12899داملگاه و  غور از كد شیل محل درصد ایثارگران در كلو  شیل محل های این  25سهمو  خامومی  -2

 سهمو  ایثارگری نحاظ مخواهد شد. داملگاهاین  آزموننذا در صورت شركا ایثارگران در  اسا، شهود و امور ایثارگران استان معرفی و جذب گردیده

 تعداد جنس پذیرش نوع محل خدمت شغل كد شغل محل

 23 مرد / زن آزاد/ایثارگر مهاومد-همدان وهوار 12899

 توضوحات:

 مفر می توامد و  سهمو  ایثارگر تعلق وگورد . 6مفر وهوار تعداد  23تعداد از 

 12899 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :وهواری)دیپلم(30485

 6 مرد / زن آزاد وهار-همدان ررستار 12900

 1 مرد / زن آزاد تویسركان-همدان ررستار 12901

 2 مرد / زن آزاد كبودراهنگ-همدان ررستار 12902

 40 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان ررستار 12903

 19 مرد / زن آزاد همدان-همدان ررستار 12904

 12900،12901،12902،12903،12904 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 خدمات ررستاری)فوق نوسامس(:مدیریا 31048-فوق نوسامس(نوسامس، :ررستاری)30218-ررستاری)فوق نوسامس( آموزش:30029

 5 مرد / زن آزاد وهار-همدان روشک عمومی 12905

 7 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان روشک عمومی 12906

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان روشک عمومی 12907

 12905،12906،12907 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :روشک عمومی)دكتری(30227

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان روشک متخصص ارتوردی 12908

 12908 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ارتوردی)دكترای تخصصی(32252

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان روشک متخصص اطفال 12909

 12909 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 تخصصی(:متخصص اطفال)دكترای 32283

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان روشک متخصص ووهوشی 12910

 2 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان روشک متخصص ووهوشی 12911

 12910،12911 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص ووهوشی)دكترای تخصصی(32339

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان روشک متخصص جراطی عمومی 12912

 12912 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص جراطی عمومی)دكترای تخصصی(32263

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان روشک متخصص داخلی 12913

 12913 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص داخلی)دكترای تخصصی(30454
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 1 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان روشک متخصص روامپوش ی 12914

 12914 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :متخصص روامپوش ی)دكترای تخصصی(30505

 3 مرد / زن آزاد تویسركان-همدان روشک متخصص طب اورژامس 12915

 5 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان روشک متخصص طب اورژامس 12916

 2 مرد / زن آزاد همدان-همدان روشک متخصص طب اورژامس 12917

 12915،12916،12917 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طب اورژامس)دكترای تخصصی(32268

 2 مرد / زن آزاد همدان-همدان طساودار 12918

 12918 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :طساوداری)نوسامس(30408

 1 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان تلخوص طبی هآزمایلگاكاردان  12919

 12919 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)فوق دیپلم(آزمایلگا:علوم 30721

 2 مرد آزاد وهار-همدان كاردان فوریا های روش ی 12920

 1 مرد آزاد تویسركان-همدان كاردان فوریا های روش ی 12921

 1 مرد آزاد فامنون-همدان روش یكاردان فوریا های  12922

 1 مرد آزاد كبودراهنگ-همدان كاردان فوریا های روش ی 12923

 4 مرد آزاد همدان-همدان كاردان فوریا های روش ی 12924

 12920،12921،12922،12923،12924 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)فوق دیپلم(30954

 15 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان كارشناس اتاق عمل 12925

 6 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارشناس اتاق عمل 12926

 12925،12926 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :اتاق عمل)نوسامس(30044

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12927

 12927 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 31651

 5 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان ه تلخوص طبیآزمایلگاكارشناس  12928

 12928 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 هی)نوسامس(آزمایلگا:علوم 30721

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12929

 شرایط اختصاصی:

ی وهداشت دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی دررشت  مدیریا خدمات

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان كارشناس امور اجرایی وومارستان 12930

 شرایط اختصاصی:

ی وهداشت دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی دررشت  مدیریا خدمات

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.
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 2 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان وومارستانكارشناس امور اجرایی  12931

 شرایط اختصاصی:
ی وهداشت دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی دررشت  مدیریا خدمات

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند.

 2 مرد / زن آزاد همدان-همدان امور اجرایی وومارستانكارشناس  12932

 شرایط اختصاصی:
ی وهداشت دارمدگان مدرک تحصولی كارشناسی ارشد رشت  مدیریا خدمات وهداشتی ودرمامی درصورت داراوودن مدرک تحصولی كارشناسی دررشت  مدیریا خدمات

 ودرمامی مجاز و  امتخاب رشت  شیلی مذكور می واشند. پ

 12929،12930،12931،12932 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 فوق نوسامس(نوسامس، :مدیریا خدمات وهداشتی و درمامی)31047

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان كارشناس وهداشا طرف  ای 12933

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان كارشناس وهداشا طرف  ای 12934

 2 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان وهداشا طرف  ایكارشناس  12935

 3 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارشناس وهداشا طرف  ای 12936

 12933،12934،12935،12936 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مهندسی وهداشا طرف  ای)نوسامس(31174

 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12937

 1 مرد / زن آزاد رزن-همدان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12938

 1 مرد / زن آزاد كبودراهنگ-همدان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12939

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12940

 2 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12941

 4 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارشناس رذیرش و مدارک روش ی 12942

 12937،12938،12939،12940،12941،12942 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :مدارک روش ی)نوسامس(31012-:فناوری اطالعات سالما)نوسامس(30929

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان كارشناس ررتوشناسی 12943

 10 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان كارشناس ررتوشناسی 12944

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارشناس ررتوشناسی 12945

 توضوحات:
 رذیرفت  شده رشت  شیلی مذكور صرفاً جها وخش امژیوگرافی و ارگوری خواهد شد._-

 12943،12944،12945 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 رادیونوژِی()نوسامس():ت نونوژی ررتوشناسی 30337

 6 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارشناس روش ی هست  ای 12946

 12946 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل
 :ت نونوژی روش ی هست  ای)نوسامس(30338

 1 زن مرد / آزاد وهار-همدان كارشناس تجهووات روش ی 12947

 1 مرد / زن آزاد كبودراهنگ-همدان كارشناس تجهووات روش ی 12948

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان كارشناس تجهووات روش ی 12949

 3 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان كارشناس تجهووات روش ی 12950

 3 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارشناس تجهووات روش ی 12951

 12947،12948،12949،12950،12951 ی)های( شمارهتحصولی شیل محلشرایط اطراز 
 :مهندسی روش ی وووان تریک)نوسامس(31182
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 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان كارشناس تیذی  12952

 شرایط اختصاصی:

 مدارک تحصولی كارشناسی ارشد و  شرط دارا وودن كارشناسی تیذی  خاول خبول می واشند.

 3 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان تیذی كارشناس  12953

 شرایط اختصاصی:

 مدارک تحصولی كارشناسی ارشد و  شرط دارا وودن كارشناسی تیذی  خاول خبول می واشند._

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارشناس تیذی  12954

 شرایط اختصاصی:

 خاول خبول می واشند. مدارک تحصولی كارشناسی ارشد و  شرط دارا وودن كارشناسی تیذی  _

 12952،12953،12954 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :علوم تیذی )30762-فوق نوسامس(نوسامس، :علوم وهداشتی در تیذی )30751-فوق نوسامس(نوسامس، :تیذی )30300

12955 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 1 مرد / زن آزاد وهار-همدان

12956 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 2 مرد / زن آزاد مالیر-همدان

12957 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 3 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان

12958 
كارشناس توامبخلی فووی ی 

 )فوویوتراری(
 3 مرد / زن آزاد همدان-همدان

 12955،12956،12957،12958 ی)های( شمارهمحل شرایط اطراز تحصولی شیل

 :فوویوتراری)نوسامس(30955

 1 مرد آزاد همدان-همدان كارشناس فوریا های روش ی 12959

 12959 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :فوریا های روش ی)نوسامس(30954

 11 مرد / زن آزاد مهاومد-همدان كارشناس هوشبری 12960

 1 مرد / زن آزاد همدان-مدانه كارشناس هوشبری 12961

 12960،12961 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :ووهوشی)نوسامس(30204

 2 مرد / زن آزاد همدان-همدان كارگوین 12962

 12962 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 :مدیریا دونتی)نوسامس(31051-)نوسامس(:علوم اختصادی 32570-:اختصاد)نوسامس(30063

 2 زن آزاد مهاومد-همدان ماما 12963

 12963 ی)های( شمارهشرایط اطراز تحصولی شیل محل

 فوق نوسامس(نوسامس، :مامایی)30987

 



 1396های علوم پزشکي كشور سال دانشگاه متمركز استخدامي آزمون نامثبت تقاضانامه

 

 نام: -2            نام خانوادگی:                                                                      -1

 كدملی:-4             نام پدر:                                                                               -3

 شماره شناسنامه: -                                           6مرد                     جنسيت:    زن   -5

                                              متاهل                        وضعيت تاهل:   مجرد -8                                                   تاریخ تولد)روز،ماه،سال(:               -7

 محل تولد: شهرستان -10                                                                              استان محل تولد: -9

 زرتشتی       مسيحی          كليمی      اسالم                  دین: -11

 :                                            )ماه( خدمت مدت زمان             وضعيت نظام وظيفه:                كارت پایان خدمت -12

 صدور كارت معافيت:پایان خدمت و یا تاریخ تاریخ                                 كارت معافيت دائم         

         داوطلب چپ دست هستم  -13

 ایثارگران          سهميه از استفاده متقاضی داوطلب -14

 درصد ایثارگران : 25سهميه  -14-1

نی( سدرصد )معاف از شرایط حداكثر  69تا  50فرزند جانباز -   3درصد و بيشتر )معاف از شرایط حداكثر سنی(  70فرزند جانباز -  2جانباز )معاف از شرایط حداكثر سنی(  -1 

   4- معاف از شرایط حداكثر سنی( 49تا  25فرزند جانباز( درصد و بيشتر 5-  25همسر جانباز باالتر )درصد وبيشتر )معاف از شرایط حداكثر سنی  6-  از شرایط  آزاده )معاف

حداكثر  فرزند آزاده یك سال و باالي یكسال اسارت )معاف از شرایط- 8همسر آزاده یك سال و باالي یكسال اسارت )معاف از شرایط حداكثر سنی(  - 7حداكثر سنی(  

 سنی(

  سال(   5خواهر و برادر شهيد )به ميزان -   11حداكثر شرایط سنی(  ـ همسر شهيد )معاف از      10ـ فرزند شهيد )معاف از حداكثر شرایط سنی( 9

 درصد ایثارگران : 5سهميه  -14-2
فرزند  -   4فرزند آزاده كمتر از یكسال اسارت -  3درصد  25فرزند جانباز زیر - 2 داوطلبانه )معاف از حداكثر شرایط سنی(رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور  -1

 همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   -  5رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  

 مدت حضور)ماه(:      حضور داوطلبانه در جبهه سابقه كمتر از شش ماهرزمنده با  -14-3

                 سال( 5)به ميزان         مدت سابقه)روز،ماه،سال (:                                               بودمتمام وقت دولتی در یكی از دستگاه هاي دولتی  كارمند قبال -15

 داوطلبان شاغل غير رسمی در وزارت بهداشت -16

   هستم بهداشت هاي علوم پزشكی یا واحدهاي تابعه وزارت در یكی از دانشگاه قراردادي )كار معين( كارمند -61-1

  عنوان دانشگاه محل خدمت:                                                  مدت سابقه خدمت)ماه(:

   هستم بهداشت هاي علوم پزشكی یا واحدهاي تابعه وزارت در یكی از دانشگاه قرارداد كارگريكارمند   -16-2

  (:مدت سابقه خدمت)ماه                             عنوان دانشگاه محل خدمت:                                  

   هستم بهداشت هاي علوم پزشكی یا واحدهاي تابعه وزارت دانشگاهیكی از  شركتی در مشاغل تخصصیكارمند   -16-3

  مدت سابقه خدمت)ماه(: عنوان دانشگاه محل خدمت:                                       

   هستم بهداشت هاي علوم پزشكی یا واحدهاي تابعه وزارت دانشگاهیكی از  شركتی در مشاغل غير تخصصیكارمند   -16-4

  عنوان دانشگاه محل خدمت:                                                                    مدت سابقه خدمت)ماه(:

 اطالعات فردی
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    بودم)كارمعين یا كارگري( یا شركتی قراردادي ،بهداشت پزشكی یا واحدهاي تابعه وزارتهاي علوم  دانشگاه در یكی از قبال -17

  مدت سابقه خدمت)ماه(:                                                                                 عنوان دانشگاه محل خدمت:  
 

        باشم: معلول عادي می -18

 

 

      دكترا تخصصی  دكترا  كارشناسی ارشد   كارشناسی   كاردانی     )بهياري( دیپلم:   شغل محل مورد درخواست( در) آخرین مقطع تحصيلی -19

 موسسه محل تحصيل:دانشگاه یا   -21                                                           :عنوان رشته تحصيلی -20

 اعشار:           صحيح:     معدل آخرین مدرک تحصيلی: -23                                                                    :تاریخ فراغت از تحصيل)روز،ماه،سال( -22

 :پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين طرحداوطلبان  فعلی وضعيت -24

 دانشگاه محل خدمت:                                                                                            (:ماهسابقه خدمت)مدت 

  معافيت از طرح      پایان طرح       تمدید طرح         طرحدر حال گذراندن 
 

 

 

  محل انتخابی: شغلكد -26                                                                        عنوان رشته شغلی:       -25

 

 

 

           بومی هستم                            بومی هستم غير براي شغل محل انتخابی            -27

  :كد و عنوان شهرستان  بومی شهرستان:   -27-1

  رشته محل یكی باشد شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان -1

خدمت  محل شهرستان كه بازنشسته( یا و شاغل از مسلح)اعم نيروهاي یا و دولت پيمانی و رسمی كارمندان فرزندانو  همسر -2

  باشد یكی رشته محل شهرستان با آنان بازنشستگی یا فعلی

متناوب  یا متوالی صورت به دبيرستان و پيش دانشگاهی( را راهنمایی، تحصيلی)ابتدایی، سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -3

  باشد كرده طی رشته محل شهرستان در

  باشند داشته را محل رشته شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4)چهار حداقل مسرداوطلبه مادر ویا در،پ داوطلب، -4

 

 

 تحصیلي داوطلبمشخصات 

 

 درخواست شغل

 

  صورت می گيرد(راهنماي ثبت نام  صرفا بر اساس توضيحات صفحه.... دفترچهبراي داوطلب بومی وضعيت )احتساب وضعیت بومي 
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 كد و عنوان استان:      بومی استان:   -72-2

  باشد یكی رشته محل استان با وي همسر یا داوطلب تولد محل استان -1

 یا خدمت فعلی محل استان بازنشسته( كه یا و شاغل از مسلح)اعم نيروهاي یا و دولت پيمانی و رسمی كارمندان فرزندان و همسر -2

  باشد یكی رشته محل مربوطه استان با آنان بازنشستگی

متناوب  یا متوالی صورت به را دبيرستان و پيش دانشگاهی( راهنمایی، تحصيلی)ابتدایی، سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -3

  باشد كرده طی رشته محل استان در

  باشند را داشته رشته محل استان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4چهار) حداقل داوطلب همسر یا و مادر پدر، داوطلب، -4

 حدنصاب كه گردید خواهد اعمال داوطلبانی براي برابر چند اسامی فهرست استخراج در قراردادي كاركنان و بومی امتيازات :تذكر

 .باشند كرده كسب را الزم

در صورت داشتن شرایط احراز الزم آمادگی خود را براي شغل محل هایی كه تكميل ظرفيت نشوند بنا به تشخيص و نياز دانشگاه  -28

       دارم علوم پزشكی اعالم می هاي

 

 

 

 : (امتحانی حوزه تعيين جهت) اقامت محل استان عنوان و كد  -29

 :اقامت محل شهرستان عنوان و كد -30

                                                                ت: سكون محل آدرس -31

 كد پستی ده رقمی: -32

 :همراه تلفن شماره -34                                                                      :ثابت تلفن شماره -33

 :(E-mail)الكترونيكی پست آدرس -36شماره تماس ضروري:                                                                 -35

 اطالعات تکمیلي
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