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اعالم نتایج

اطالعيه اصالحات دفترچه  راهنماي ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران، زابل، سمنان، ایرانشهر، اراک، علوم توانبخشی و سالمت

اجتماعی، ارومیه، بجنورد، بیرجند، البرز و سازمان انتقال خون ايران سال 1401
1401/06/14

پیرو انتشار دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید بھشتی تھران،
زابل، سمنان، ایرانشھر، اراک، علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، ارومیه، بجنورد، بیرجند، البرز و سازمان انتقال خون ايران سال
1401 در تاریخ 1401/06/09و با توجه به اعالم وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، اصالحات دفترچه راھنمای مذکور، به شرح
ذیل اعالم می گردد. لذا متقاضیان، ضرورت دارد تا پایان مھلت ثبت نام (1401/06/15) و پس از مطالعه دقیق دفترچه راھنمای ثبت نام
و اصالحات مندرج در این اطالعیه، به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام

نمایند.

 ضمناً مقررگرديد امکان ويرايش اطالعات براي متقاضیان ايجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از داوطلباني که قبال نسبت به ثبت نام
اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا پایان مھلت ثبت نام (1401/06/15)، نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.

الف) اصالحیه مربوط به عنوان شغلی:

-عنوان رشته شغلی کارشناسی فناوری اطالعات (کد 15519) مندرج در جدول شماره (1) صفحه (19) دفترچه راھنمای ثبت نام به
کارشناسی فناوری اطالعات سالمت (کد 15519) اصالح می گردد.

ب) اصالحیه جنسیت مربوط به کد شغل محل 10040:

- جنسیت شغل محل (10040) با عنوان شغلی كارشناس امور دانشجويان در سھمیه 25 درصد ایثارگران از مرد به زن / مرد اصالح می‐
گردد.

ج) اصالحیه مربوط به مقطع تحصیلی در کد شغل محل 10322:

 - مقطع تحصیلی کلیه رشته ھای تحصیلی مندرج در شرایط احراز تحصیلی شغل محل (10322) به مقطع تحصیلی فوق دیپلم اصالح
می گردد.

د) اصالحیه مربوط به قسمت تذکرات و توصیه ھای کلی مندرج در صفحه (13) دفترچه راھنمای ثبت نام:

 - عبارت «کلیه اشخاصی که قبل از سال 1398 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد علوم تغذیه بوده ولی مقطع کارشناسی پیوسته
آنان غیر از رشته تغذیه باشد، با گذراندن 31 واحد جبرانی در یکی از دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور، عضو نظام پزشکی بوده و

پروانه کار دریافت نموده اند، حق ثبت نام و شرکت در آزمون را دارند.» به قسمت نکات و توصیه ھای کلی اضافه می گردد.

ھـ) مواد آزمون شغل کارشناس علم اطالعات و دانش  شناسی ـ کد شغلی 15504 به شرح جدول ذیل می باشد:

مواد آزمونعنوان شغل

کارشناس علم اطالعات و دانش‐ 
شناسی

(کد شغلي 15504)

1ـ مبانی کتابداری و اطالع  رسانی پزشکی

2ـ خدمات مرجع و مشاوره اطالعات

3ـ سازماندھی دانش

4ـ بازیابی اطالعات سالمت/بالینی / مبتنی بر شواھد

5ـ سواد اطالعات سالمت

6ـ فنّاوری اطالعات و ارتباطات و بانک ھای اطالعاتی

  

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

Rss تماس با ما درباره ما صفحه اصلی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد
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