
 آگهي استخدامي سازمان پزشكي قانوني كشور

عمل نحوه برگزاري امتحان سازمان پزشكي قانوني كشور براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در سراسر كشور بر اساس مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستور ال
معاونت توسعه مديريت و سرمايه  15/4/1393مورخ  5022/93/225عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي و از محل مجوز استخدامي شماره 

ماني بشرح از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه تخصصي و گزينش بصورت پي نفر 46انساني رئيس جمهور تعداد 
  يد:ذيل استخدام مي نما

  محل جغرافيايي خدمت  عنوان شغل
تعداد 
  مورد نياز

  جنسيت
  حراز از نظر مدرك و رشته تحصيليشرايط ا

  

 مرد زن  توضيحات 

  

  

 پزشك
  عمومي

   * *  نفر 1 استان آذربايجانشرقي : ميانه

  

  

دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در رشته 
  پزشكي عمومي 

  

  

  

    *  نفر 1 استان آذربايجانغربي : اروميه

   *    نفر 1 استان آذربايجانغربي : شاهين دژ

   * *  نفر 2 استان اردبيل : پارس آباد، گرمي

   * *  نفر 1 استان البرز : فرديس

   *  نفر 2 استان ايالم : ايالم، آبدانان

    *  نفر 2 استان بوشهر : بوشهر، دشتستان



استان خوزستان : ماهشهر، مسجد
  سليمان

   * *  نفر 2

  

  

  

  

  

ارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در رشته د
  پزشكي عمومي

  

  

  

  

  

  

   * *  نفر 1 استان خراسان رضوي : سبزوار

   * *  نفر 1 استان سمنان : دامغان

   *  نفر 1 استان سيستان و بلوچستان  :زاهدان

استان سيستان و بلوچستان : ايرانشهر ،
  زابل

   * *  نفر 2

   * *  نفر 2 الر ، فسااستان فارس :

   * *  نفر 1 استان كرمان :رفسنجان

    *  نفر 1 استان كردستان : سنندج

   * *  نفر 2 استان كردستان :  سقز، قروه

   * *  نفر 1 استان كهگيلويه و بويراحمد : بويراحمد

    *  نفر 1 استان لرستان : خرم آباد

   *  نفر 1 استان لرستان :  بروجرد



   * *  نفر 1 استان مركزي : ساوه

دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در رشته 
  پزشكي عمومي

  

   * *  نفر 1 استان هرمزگان : ميناب

    *  نفر 1 استان هرمزگان :  بندرعباس

   * *  نفر 2 استان همدان :اسدآباد، نهاوند

 پزشك
  متخصص

 * *  نفر 1 استان اردبيل : اردبيل

  

دارا بودن دانشنامه ياگواهينامه تخصصي در 
  پزشكي قانونيرشته 

  

   * *  نفر 1 استان چهارمحال و بختياري :  لردگان

   *  نفر1 استان خراسان جنوبي :  بيرجند

   *  نفر1 بيرجنداستان خراسان جنوبي : 

   *   نفر 1 فردوساستان خراسان جنوبي :

    *  *  نفر 1 استان خراسان شمالي : بجنورد

    *  *  نفر 1 استان قم  :  قم

    *  *  نفر 2  استان گلستان : گرگان، گنبدكاووس

   * *  نفر 1 استان يزد :  يزد



 پزشك
  متخصص

دارابودن دانشنامه يا گواهينامه تخصصي در   *  *  نفر 1 استان چهارمحال وبختياري : شهركرد
  رشته روانپزشكي

  

    *  *  نفر 1 استان خراسان رضوي : مشهد

كارشناس
غذا، آزمايشگاه 

دارو و بهداشتي

دكتراي تخصصي در  دارا بودن مدرك تحصيلي  *  *  نفر 1 استان اصفهان : اصفهان
  رشته سم شناسي

  

كارشناس
آزمايشگاه غذا، 
دارو و بهداشتي

 استان كرمانشاه : كرمانشاه

  

دارا بودن مدرك تحصيلي دكتراي عمومي در رشته  *  *  نفر 1
داروسازي(گرايش داروسازي ، دكتراي تخصصي 

شيمي دارويي و كنترل غذا و دارو) و دكتراي 
  تخصصي در رشته سم شناسي

  

كارشناس 
آزمايشگاه غذا، 
 دارو و بهداشتي

تحصيلي كارشناسي ارشد و يا دارابودن مدرك   *  *  نفر 1 استان كرمانشاه : كرمانشاه
در يكي از رشته هاي تحصيلي ژنتيك  دكترا

انساني ، زيست شناسي (گرايش سلولي و 
  مولكولي و بيوشيمي ) و بيوشيمي

  

 

  

  



  شرايط اختصاصي استخدام:     
  باشد.مي )1394فروردين  17تا آخرين روز مهلت ثبت نام ( سال تمام و براي متخصصين چهل و پنج سال همچنين مالك سن 40سال سن و حداكثر  20داشتن حداقل - 1

در آزمون استخدامي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در حال گذراندن دوره طرح نيروي انساني و يا ضريب كا در سازمان مي باشند نيز مي توانند - 2
  شركت نمايند كه در صورت قبولي تعهدات ايشان به محل پذيرفته شده منتقل خواهد شد.

 


