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 « شركتي نيروي فراخوانآگهي »

برحسب يا  (اصیعمومی و اختصكتبی)از طريق برگزاري آزمون  نیرو نفر 54 نسبت به جذب در نظر داردبهبود امداد شركت 

به صورت  دول ذيلجمصاحبه در رشته هاي شغلی پرستار وفوريتهاي پزشکی  به شرح شرايط و تعداد متقاضیان صرفا از طريق 

 ه پذيرفتهنا كلیضمبه كارگیري نمايد. واحدهاي تابعهاراك و  و خدمات درمانی مت در دانشگاه علوم پزشکیشركتی جهت خد

لذا  دشد.ررسی خواهصالحیت ايشان ب معرفی وعلوم پزشکی اراك هسته گزينش دانشگاه  به شدگان پس از انجام مراحل قانونی

خود غل ش رخواست د تکمیل وتحويل فرم  بودن می توانند نسبت بهداوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرايط 

 اقدام نمايند.

 بعهده شركت كننده مي باشد.مسئوليت عدم مطالعه دقيق شرايط اين آگهي تذكرخيلي مهم:
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 شغل
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 مرد

دارا بودن مدرک      
تحصیلی کاردانی در یکی از 

 –رشته های  پرستاری 
 ––فوریتهای پزشکی 

بیهوشی و همچنین داشتن 
 گواهینامه رانندگی 

  
اولویت 

پذیرش در 
 رشته شغلی
"کارشناس 
فوریتهای 
پزشکی" و 
"کاردان 
فوریتهای 

الف : دارا بودن مدرک  
تحصیلی کارشناسی در یکی 
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 –از رشته های پرستاری 
کارشناس فوریتهای پزشکی 

هوشبری و همچنین داشتن –
ب(دارا گواهینامه رانندگی ، 

بودن مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد در یکی از 
رشته های فوریتهای پزشکی 

هوشبری –پرستاری  –
مشروط به داشتن مدرک 

کارشناسی در یکی از رشته 
های تحصیلی ذکر شده در بند 

 الف 

پزشکی" با 
فارغ 

التحصیالن 
رشته شغلی  
"کارشناس 
فوریتهای 

پزشکی "می 
 باشد. 

 

 شرايط پذيرش داوطلبان: 
 ي نیرو بکارگیرشرايط عمومی  -1 

 دين به دين مبین اسالم يا يکی از اديان رسمی كشور مصرح درقانون اساسی ت -1/1

 داشتن تابعیت ايران -2/1

 ()ويژه برادران خدمت اشتن كارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم ازد -3/1

 و روانگرداندخانیات ومواد مخدر  عدم اعتیاد به -4/1

 جزايی موثر عدم سابقه محکومیت  -5/1

 جع قانونی موجب آراي مراههاي دولتی بدردستگاه بکارگیرينداشتن منع  -6/1

 بازخرياد خادمت باشاند. بازنشساته و ياا لتای وهااي دوپیمانی ساير دستگاه ثابت و نبايد مستخدم رسمی،داوطلبان  -7/1

 لتزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران ا -8/1

 شوند.به كارگیري می كاري كه براي آن انی وروانی وتوانايی براي انجامداشتن سالمت جسم -9/1

  شرايط اختصاصی به كارگیري نیرو -2

ساال  40، به بعد( 1362 /21/9تولدين )م سال تمام براي دارندگان مدارك تحصیلی كاردانی وكارشناسی 35 حداكثر داشتن -1/2

 (21/9/1357)از تاريخ د براي دارندگان مدارك تحصیلی كارشناسی ارش تمام

 سال به حداكثر سن اضافه خواهد گرديد. 2پرستاري تبصره: درخصوص رشته شغلی 

 موارد ذيل به شرط ارائه تايیديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

 انجام شده ( مدت خدمت سربازيالف

 تعهدين خدمتانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مداوطلبانی كه طرح خدمت نیروي انسانی موظف را به استناد ق (ب

 قانون مذكور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

 می باشد.نرعايت شرط سنی الزامی  صرفادرصد ايثارگران)به استثنا خواهر و برادر شهید(  25ج( براي مشمولین 

 ضافه خواهد گرديد.اسال به حداكثر سن آنها  5امیزان د( افراد خانواده معظم شهدا)شامل پدر ، مادر ، خواهر وبرادر(ت

ت ماالك عمال الزم به ذكار اسا در آگهي توجه كافي داشته باشند.داوطلبان بايستی به مبناي تاريخ هاي اشاره شده  – 2/2

مای  (28/9/97)ام پايان خدمت نظام وظیفه آخرين روز ثبات ناپايان طرح و ت از تحصیل، معافیت دائم و غبراي تاريخ گواهی فرا

 ( می باشد. 21/9/97باشد و مالك محاسبه سن اولین روز ثبت نام )

 می بايست داراي معافیت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.متقاضیان  -3/2
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ه ماام رسایده اتباايشاان دوره خدمت داوطلبانه طرح و تمديد طارح ستارانی خوهد بود كه ربا پ اولويتدر رشته شغلی پرستاري ، 

قبال از تااريخ صادور  تاا وياا معافیت از طرح باشند گواهیداراي قبل از  تاريخ صدورآگهی،  تا  كهآن دسته از پرستارانی ) باشد.

 (.گردند می مشمول اين بندیز ن صادر گرديدهآنها پايان طرح  گواهیبدون گذراندن تمديد طرح،آگهی 

 تبصره:

ر ايان آزماون  مای دمجااز باه شاركت  نیز ،ماه از تاريخ تمديد طرح ايشان گذشته باشد 18ازپرستارانی كه بیش آن دسته از صرفا 

جماو  مامتیااز باه 10، ) با احتساب ضزيب منطقه(ماه 18قابل توجه می باشد كه به ازاي هر ماه خدمت تمديد طرح بیش از باشند . 

 امتیاز نخواهد بود. 60یش از كه امتیازات اين بند بنهايی داوطلبانه اضافه خواهد شد، امتیازات

 شرايط اختصاصي رشته هاي شغلي حيطه فوريت هاي پزشکي 

 عماومی ذكارعاالوه بار شارايط  «كاردان فوريت هاي پزشاکی«، «كارشناس فوريت هاي پزشکی»در خصوص مشاغل 

 ، داشتن شرايط ذيل نیز الزامی می باشد:شده

، ي مزمن، واگیر و صعب العاالج مانناد ديابات، فشاار خاون، آساماشتن سالمت جسمانی و عدم ابتال به بیماري هاد -1

 ...نارسايی كلیه، بیماري هاي پیشرفته قلبی و 

 ن صر  و هرگونه بیماري اعصاب و رواننداشت -2

ائه خدمت ی بخصوص اندام ها )كه مغاير با توان فیزيکی پرسنل در ارتداشتن تغییر شکل مادرزادي يا اكتسابی اسکلن -3

 ايف سازمانی باشد(.ظو طبق شرح

 طبیعی زبان )نداشتن لکنت زبان( تکلم داشتن قدرت  -4

 نوايی كاملشداشتن قدرت بینايی و  -5

 شد.زامی میباال داشتن كارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم از خدمت به استثناي معافیت هاي پزشکی -6

رج در و كاردان فوريت هاي پزشکی عالوه بر شرايط منددر خصوص رشته هاي شغلی كارشناس فوريت هاي پزشکی 

 بند قبلی برخورداري از شرايط ذيل نیز الزامی می باشد:

 تر و باالترسانتی م 165داراي قد  -1

 19و بیشتر از  30كمتر از  BMI (mass body index)داراي شاخص توده بدنی  -2

ن شارايط را می باشد و در صورتی كه داوطلب هار ياا از ايااولین مرحله از مصاحبه  BMIتذكر: اندازه گیري قد و 

 ی ماند.باز م( …، از انجام ساير مراحل مصاحبه )تست آمادگی جسمانی، آزمايشات پاراكلینیا و نداشته باشد

 ( يا پايه دوم2اراي گواهینامه رانندگی با آمبوالنس )ب د -3

زماون بايساتی آاهینامه مذكور مای باشند،درصاورت قباولی در ( چناچه فاقد گو1تبصره: داوطلبان داراي گواهینامه )ب

ائاه نمايناد. باديهی از زمان مصااحبه ارماه پس  6به مدت  ( يا پايه دوم 2تعهد محضري مبنی بر ارئه اصل گواهینامه )ب

 فرد كان لم يکن خواهد بود.اصل گواهینامه در مدت تعیین شده بکارگیري  است در صورت عدم ارائه

ابار ( سه بر3ين منظور از حداكثر )ی سريع و صحیح )بدنآمادگی جسمانی و مهارت هاي بدنی براي امدادرساداشتن  -4

ماون ن كتبای، آزداوطلبان واجد شرايط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولويت ها و امتیازات كسب شده در آزمو

 آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد(.
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 بت نام: مدارك مورد نیاز درهنگام ث
 اشند:رك ذيل بداراي مدا زمان ثبت نامصرفا داوطلبانی می توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه در 

  مندرج در صفحات پايانی آگهی( درخواست شغل از شركت بهبود امدادفرم( 

  آگهیدر مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شدهتحصیلی و مقطع آخرين مدرك 

 اصل فیش واريزي 

  ارت ملی كاصل 

  عکسدارشناسنامه اصل 

  كارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم )ويژه برادران( اصل 

  ربوطاه  ممشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بايسات داراي معافیات ياا گاواهی پاياان انجاام طارح خادمت

 و تبصره ذيل آن( 3/2)مطابق با بند باشند.

 ويژه داوطلبان ايثارگر( مدارك دال بر ايثارگري(  

  ساايی از بنیااد درصد )اعم از جانباز و خانواده محترم شهدا (حتی در صورت داشاتن كاارت شنا 25كلیه مشمولین سهمیه

 شهید و امور ايثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد شهید می باشند. 

  عبارت ديگر هار  درصد و يا بالعکس نمی باشند. به 5خدامی درصد مجاز به بهره مندي از سهمیه است 25مشمولین سهمیه

خااب نماياد صرفا يکی از سهمیه هاي مشخص شده را انتداوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن، 

 كه قابل تغییر در هنگام بررسی مدارك نخواهد بود. 

  ید( از شاركت در خاواهر و بارادر شاهء ارگران )به اساتثنادرصد ايث 25با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی

 همیه ماذكورآزمون هاي استخدامی، براساس هماهنگی هاي بعمل آمده با بنیااد شاهید و اماور ايثاارگران، مشامولین سا

  بپردازند. ي از سهمیه خود در رشته محل هاي مربوطه شركت نمايند و در بین خود به رقابتدمکلفند جهت بهره من

 مدارك دال بر بومی بودن داوطلب اصل  

 شرايط بومي بودن:
 دت میکنيا استان( كفايدارا بودن يکی از شرايط ذيل براي بومی )شهرستان                                     

 
ورد تقاضلا محلل مل )بومي استان( يا استان )بومي شهرستان( الف( شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان

 باشد براي استخدام يکي

 تصوير تمام صفحات شناسنامه داوطلب 

 تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر 

 شد. تذكر مهم: به منظور استفاده از سهمیه بومی از طريق همسر، تاريخ ازدواج بايد قبل از تاريخ ثبت نام با

يلا  يا استان محل خدمت فعلي ستاناز شاغل يا بازنشسته( شهر ب( همسر و فرزند كارمند رسمي و پيماني و يا نيروهاي مسلح )اعم

  با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يکي باشد. بازنشستگي

  رسمی يا نیروي مسلح( پدر ، مادر ، همسر جهت افراد بازنشسته ،حکم بازنشستگی )پیمانی 

 ا ياانی ياا رسامی انضمام آخرين حکم كارگزينی پیم بهبود امداد به نام شركت  به  از محل خدمت به كار گواهی اشتغال

 (مربوط به سال جارينیروي مسلح :پدر ، مادر ، همسر )
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( را به صلورت يدانشگاهپيش ( سال از سنوات تحصيلي)ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا 4ج( داوطلب حداقل چهار)

 نده باشد.گذرا رد تقاضامتوالي يا متناوب در شهرستان ويا استان محل مو

 مضاا باا مهار و ا با قید تاريخ شرو  و فراغت از تحصیل تايیاد شاده از آموزش و پرورش  گواهی اشتغال به تحصیل معتبر

 محل تحصیل )به تاريخ روز(

 يا پیش دانشگاهی براي مقاطع ابتدايی، راهنمايی ، دبیرستان» اصل و تصوير كارنامه هاي تحصیلی» 

 سال باشد. 4نوات تحصیلی می بايست حداقل تذكر : مجمو  س

در (بکلار )در قبلال اشلتغال( سال سلابقه پرداخلت حلق بيمله 4د( داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وي، حداقل چهار)

 توساط .)پرداخت حق بیمه به مادت تعیاین شاده صارفاًرا داشته باشند بکارگيري براي شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا

 د مذكور قابل احتساب است(.يکی از موار

  شاعب  مهار همسار( ممهاور باهياماادر  ياپادر يااافاراد )داوطلاب  سال يکای از 4گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل

 رداخت حق بیمهپ

 شد. تذكر مهم: به منظور استفاده از سهمیه بومی از طريق همسر، تاريخ ازدواج بايد قبل از تاريخ ثبت نام با

 

 استفاده كنند)بندهاي ب و د(لبان درصورتي مي توانند از شرايط بومي اعالم شده براي والدين خود تذكر مهم: داوط

 كه زمان تحقق موضوع )اشتغال، بازنشستگي، پرداخت بيمه( مربوط به پس از تاريخ تولد داوطلبان باشد. 

 سب حارك ت و ساير مدتبصره : مدرك تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان يا معافی

مدارك  راصالتباز مراجع ذيربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالك قطعی  ضرورت

  نخواهد بود.

 تذكرات مهم درخصوص مدارک مورد نياز:

شاركت توساط  احبهمصا /باتوجه به اينکه مدارك متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی :1تذكر 

يان امنادرج در  مغااير باا شارايط يررسی خواهد شد، لذا در صورتیکه مدارك داوطلبان )به ويژه مدارك ايثارگري، بومی باودن(

ز امیه مربوطاه امتیااز اولويات ياا ساه ، بررسی براساس ساير شرايط وبدون در نظر گرفتن ساهمیه انجاام خواهاد شادو آگهی باشد

 . نخواهد داشتداوطلب حق هیچ گونه اعتراضی  داوطلب سلب خواهد شد و

طعای براصاالت ضمنا درصورت نیاز مدارك از مراجع ذيربط استعالم خواهد گرديد و تطبیاق اولیاه انجاام شاده، ماالك ق: 2تذكر

 مدارك نخواهد بود. 

د بود : عدم ارائه مدارک كامل براساس اين آگهي و يا نقص در ارائه مدارک به عهده داوطلب خواه3تذكر

و هيچگونه اعتراضي پس از تحويل مدارک ناقص قابل پذيرش نخواهد بود. ضمنا عدم ارائه ملدارک مبنلي 

 . مي باشدبر بومي بودن يا ايثارگري به منزل عدم تمايل استفاده از سهميه مورد اشاره در اين آگهي 

 

 :نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز  -3
روزچهارشانبه   بعادازظهر  14لغايات   21/09/97روز چهارشانبه  ماور   صبح  8ازساعتست  می بايمتقاضیان واجد شرايط  -1/3

 تحويل و رسید دريافت نمايند . مدارك خود را به صورت دستی به آدرس ذيل   28/09/97مور  

 09363754878: تلفن تماس ضروريشركت آبتاز پانیذ  –عثت بنبش كوچه  -خیابان شريعتی  -میدان راه آهن  :آدرس

 رشته و محل جغرافيايي مورد تقاضا بر روي پاكت حتما قيد گردد . –: نام و نام خانوادگي توجه

 مدارك مود نیاز: -2/3
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  مندرج در صفحات پايانی آگهی(فرم درخواست شغل از شركت بهبود امداد( 

 فیش واريزي و كپی اصل 

  تصوير آخرين مدرك تحصیلی 

  تصوير كارت ملی 

 شناسنامه  تصوير تمام صفحات 

  )تصوير كارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم )ويژه برادران 

  تصوير پايان طرح )درصورت انجام ( و درصورت تمديد طرح  ، گواهی مربوطه 

 ز حتماا واده جانبااتصوير مدرك ايثارگري )براي داوطلبینی كه میخواهند از سهمیه ايثارگیري استفاده كنند ( مدرك خان

رت و كپای كاا  از بنیاد شهید و امور ايثارگران و خادمت داوطلباناه جبهاه باا قیاد خادمت داوطلباناه از مراجاع ذيصاالح

  ايثارگري براي جانبازان و خانواده شهدا

 ر مدارك دال بر بومی بودن داوطلب )منطبق با مواد ذكر شده در اين آگهی(تصوي 

 الف( تکمیل برگ درخواست شغل 

)قابال  یا ملانزد باناآقاي جابري  0103205869002به عنوان حق ثبت نام به حساب شماره   هزار ريال پانصدب( مبلغ 

و اصال  عنوان حق شركت درامتحان عمومی و تخصصی داوطلبان پرداخات نماوده( بهیپرداخت در كلیه شعب بانا مل

 فیش پرداختی را درتحويل دهند.

 عاف می باشند(پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور ممی ( مبلغ مذكور را%50)ايثارگران پنجاه درصد) 

 تذكر مهم: نوشتن نام و نام خانوادگي داوطلب در فيش واريزي الزامي ميباشد. 

  3×4ج( يا قطعه عکس 

 (كه در سال جاري گرفته شده باشد.)عکس تمام ر  3×4عکس •    

 .ر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشدتصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اث•    

 .حتی االمکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد•    

 .: عکس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد1بصره ت 

 .گرددنام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب می: درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت2تبصره  

 ا وي رفتاارصورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب ، فرد به عنوان متخلف تلقای و مطاابق مقاررات باتبصره :  در

 خواهد شد.

خواهاد شاد و وجاوه پرداختای باه هایچ نترتیب اثر داده  ارائه گردد (82/9/97)كه بعد از تاريخ مداركی ناقص و مدارك به  -3/3

 وجه مسترد نمی گردد.

د . لاذا غییر نمی باشااتمام ثبت نام و  ارسال مدارك ، تحت هیچ شرايطی ، اطالعات وارد شده قابل ت : بديهی است پس از 2تذكر 

 . در انتخاب سهمیه بومی و تاريخ هاي خواسته شده در فرم ثبت نام ، در زمان ثبت نام دقت الزم به عمل آيد

ويلل نملوده و تلا پايلان تذكر مهم: داوطلبين مي بايست چک ليست ارسال مدارک خلود را از شلركت تح

مراحل آزمون نزد خود نگهداري كنند. عدم دريافت چک ليست ارسال مدارک بله منزلله علدم ثبلت نلام 

 تحويل مدارک به منزله تاييد مدارک نمي باشد.  ضمناخواهد بود.

 زمان ومحل توزيع كارت  -4
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واهد خ( www.abtazpaniz.comدر اين آگهی)از طريق سايت اينترنتی  اعالم شده  آزمون هرگونه اطال  رسانی درخصوص

 رد.خواهند ك دريافت يا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراكبود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از طريق سايت مذكور

ا يو مین سايت و غیره از طريق هنحوه برگزاري زمان برگزاري آزمون،  خصوصدراطال  رسانی هرگونه تذكر مهم: 

 انجام خواهد پذيرفت.نشگاه علوم پزشکی اراك پورتال دا

ز طریق ااز آنجا که حسب شرایط و تعداد متقاضیان و نظر کمیته آزمون استخدام دانشگاه ممکن است آزمون صرفا  -5

سایت  مصاحبه تخصصی صورت پذیرد، لذا زمان و چگونگی آزمون کتبی یا مصاحبه متعاقبا از طریق

)www.abtazpaniz.com) ی در صورت برگزاری آزمون کتبورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک اعالم خواهد شد. پ ویا

 مواد امتحان به شرح ذیل می باشد:

-فان -4رياضی وآماار مقادماتی  -3بان انگلیسی )عمومی( ز -2ت فارسی زبان وادبیا -1منديهاي عمومی شامل: امتحان توان -1/5

( ساوال باه صاورت 90ی واجتمااعی ومباانی قاانون درمجماو  باه تعاداد)سیاسااطالعاات  -6معارف اسالمی  -5آوري اطالعات 

 حاسبه خواهد شد. م)نیم( طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط 5/0چهارگزينه اي با اعمال ضريب 

 شود. یممتحان توزيع ن درساير موارد اباشند وامتیاز آهاي دينی از پاسخگويی به سواالت معارف اسالمی معاف میتبصره: اقلیت

ي اسوال  به صورت چهار گزينه  45ی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد امتحان تخصص -2/5

 طراحی خواهد شد. ضمناً يا نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.  3با اعمال ضريب 

  مالحظات -7

هاه هااي جناح تحمیلای ماه  ساابقه  حضاور داوطلباناه در جب 6ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی كه حداقل  -1/7

ابقه نادگان باا سادارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودين، آزادگان يا ساال و بااالي ياا ساال اساارت و رزم

ین ا رعايات قاوانجبهه هاي جنح تحمیلی، درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهی بماه  سابقه  حضور داوطلبانه در  6حداقل 

 ومقررات مربوط از اولويت قانونی برخوردار خواهند بود.

ات باراي پاذيرش ايثاارگران اختصااص مای ياباد. از ( درصاد آن برابار قاوانین ومقارر30) بکارگیري نیرو سیاز كل مجوز  -2/7

فرزنادان و  و( درصد آن باه جانباازان وآزادگاان فاقاد شاغل و فرزنادان و همساران شاهداء 25پنج )الذكر، بیست ودرصد فوق30

رت و خواهر و بارادر سال و باالي يکسال اسا( درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان يا25همسران جانبازان بیست وپنج )

 6زمندگان با ساابقه حاداقل ( درصد سهمیه باقیمانده را نیز به ر5پنج)شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورايثارگران استان و 

( 1آزادگاان زيار ياا )( درصد و25ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بیست وپنج )

 سال اسارت اختصاص می يابد.

 5انتخاب ايثارگران در حد ساهمیه  و درصد  25ل سهمیه مشمويثارگران ااز میان  درصد 25انتخاب ايثارگران در حد سهمیه  -3/7

و مان مقارر ثبات ناام به ترتیب نمره فضلی از بین ايثارگران واجد شرايط كه در ز درصد 5ايثارگران مشمول سهمیه درصد از میان 

 نموده اند، انجام خواهد شد. شركت يا مصاحبه  در آزمون

 واجد شرايط صورت خواهد گرفت.  بانبا ساير داوطلاز طريق رقابت  صد سهميه ايثارگراندر 30مازاد بر پذيرش   -4/7

باه ترتیاب نماره  درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهای داوطلبان بوميبه  تمامي باقيمانده سهميه مجوز -5/7

 يابد. فضلی اختصاص می

 ی از شرايط ذيل باشد:اوطلب بومی به ا فرادي اطالق می گردد كه واجد يکد -6/7
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 .يکی باشد ارگیريبکالف( شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي 

ستان محل ارستان يا كه شه ب( همسر و فرزندان كارمندان رسمی و پیمانی دولت و يا نیروهاي مسلح)اعم از شاغل و يا بازنشسته(

 بازنشستگی آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يکی باشد. خدمت فعلی يا

والی يا ا به صورت متر( یدانشگاهپیش ( سال از سنوات تحصیلی)ابتدايی، راهنمايی، دبیرستان و يا 4ج( داوطلب حداقل چهار)

 اشد.متناوب در شهرستان ويا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طی كرده ب

ن در شهرستان و يا استا( در )قبال اشتغال( سال سابقه پرداخت حق بیمه 4د( داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وي، حداقل چهار)

قابل  ارد مذكوراز مو محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند.)پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط يکی

 احتساب است(.

 استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات كشوري در زمان ثبت نام می باشد. : مبناي1تبصره

ي درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريک از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بوم: 2تبصره

يت بومي اولو ان باو همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلب تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت

 . صورت می پذيرد به ترتيب نمره فضليهمان رشته شغلی  و سپس متقاضيان غير بومي استان

 شغل و يا محل جغرافیايی خواهند بود.رشته مجاز به انتخاب يا  داوطلبان منحصراً -7/7

ن  شااغل در آگهای اساتخدامی و همچنایر از مقاطع تحصیلی اعالم شاده درشارايط احاراز متمدارك تحصیلی باالتر يا پائین -8/7

 .اهد شدو داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خو باشدمعتبر نمی بکارگیريمدارك معادل، براي شركت در امتحان و 

از  ی از عدم رعايت دقیق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هار مرحلاهمسئولیت ناش -9/7

داوطلاب از  نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط منادرج در آگهای اساتمراحل ثبت 

 .انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

باشد. می بان به ترتیب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعايت ظرفیت پیش بینی شدهانتخاب داوطل-10/7

د، تخدامی باشاكه نمره كل دو داوطلب در يا رشته شغلی يکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعاالم شاده در آگهای اسا در مواردي

هااي ناديهااي تخصصای ماالك انتخااب خواهاد باود  و در صاورت برابار باودن نماره آزماون توانمابتدا نمره آزمون توانمندي

 ، مالك عمل قرار خواهد گرفت. شکی اراك علوم پز دانشگاه تخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش

 ذيرد.پبر اساس نمره فضلی آزمون عمومی صورت می   مقطع ديپلم: انتخاب افراد اصلی و ذخیره براي مشاغلی  تبصره

ا و همیه هسبرابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال  )يا و نیم( 1.5ان حداكثر به میزرشته شغلی پرستاربراي انتخاب داوطلبان  -11/7

 د شد . احراز شرايط قانونی به ترتیب باالترين نمره ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفیت پیش بینی شده انجام خواه

نیااز پاس از اعماال  )سه( برابر ظرفیت مورد 3. انتخاب داوطلبان براي رشته هاي شغلی فوريت هاي پزشکی حداكثر به میزان 12/7

 هد شد . انجام خوا رتیب باالترين نمره ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفیت پیش بینی شدهسهمیه ها و احراز شرايط قانونی به ت

 رد نیاازبرابار ظرفیات ماو (و نیم )يا 1.5 حداكثر به میزان مصاحبه پس ازقبولی در  ر مرحله دومانتخاب پذيرفته شدگان د-13/7

ايب( و سای ون  كتبای)پس از احتسااب ساهمیه هاا و ضار( نمره كال آزما%70بر اساس وزن هفتاد درصد) پس از انجام مصاحبه ، 

ورت صا نهاايی كاله به ترتیاب نمار ( نمره مصاحبه خواهد بود.بنابراين معرفی افراد به گزينش ، پس از انجام مصاحبه 30%درصد)

 میگیرد. 
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تیاب ظرفیات پاذيرش باه ترر معرفی افراد به گزينش ) در صورت داشتن مصاحبه(  پس از انجام مصاحبه  به تعداد يا براب -14/7

 صورت میگیرد.  نهايی نمره كل

انشاگاه ده هسته گزينش بداوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر -15/7

جااي وي هد ذخیره بافرا براي تکمیل پرونده گزينشی مراجعه نمايند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد كان لم يکن تلقی شده واز

 به گزينش معرفی خواهد شد.

ی اراك ا دانشاگاه علاوم پزشاکباو هیچ گونه رابطه استخدامی  افراد پذيرفته شده با شركتهاي پیمانکاري خواهد بوددقراردا -16/7

 نخواهند داشت. 

 اعاااااالم شاااااده در ايااااان هرگوناااااه اطاااااال  رساااااانی درخصاااااوص امتحاااااان از طرياااااق ساااااايت اينترنتااااای  -17/7

از خاود را خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیايا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراك   (www.abtazpaniz.com))آگهی

 دريافت خواهند كرد. سايت مذكور طريق از

را  ين كه مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است درتکمیل آن نهايت دقاتباتوجه به ا -18/7

 ه عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.ب
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 بهبود امدادشركت برگ درخواست شغل از 

 اين فرم می بايست توسط شخص متقاضی تکمیل گردد.در غیر اين صورت عواقب ناشی از اين مسئله به عهده متقاضی 

 خواهد بود.

 دراين قسمت چیزي ننويسید

 نام :  -2 نام خانوادگی :  -1

 زن  -              2مرد -1    جنس :  -4 نام پدر:  -3

 محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :  -6 اه                سال م                 روز         :تاريخ تولد  -5

محل  -9 ملی:  شماره -8 نامه :شماره شناس -7

 صدورشناسنامه:

 

 مجرد -           2هل  متأ     هل: وضعیت تأ-11 مذهب :               ين :                   د -10

 اراي معافیت قانونی دائم د -            2   اراي كارت پايان خدمت د -1ضعیت نظام وظیفه :       و -12

 وضعیت ايثارگري : -13

1-             . د ........ درص.........جانباز                          درصد جانبازي 

2-              روز. ماه    ....سال.....ه(      مدت حضور درجبهه : ماه حضور داوطلبانه درجبه 6رزمنده        )براي حداقل....   

3-                : روز .....  ماه  .....    ..... سالآزاده         مدت اسارت 

        همسر           رزند  فرزند وهمسر شهداء:      ف -4

 درصد جانبازي:    همسر         وباالتر:           فرزند    %25رزند وهمسر جانبازان ف -5

 روز..... ماه   .....    سال .....   مدت اسارت:   همسر         رزند وهمسر آزادگان باالي يکسال اسارت:    فرزند    ف -6

مدت خدمت    ر  همس       وطلبانه درجبهه:      فرزند    نده داراي سابقه حداقل شش ماه حضوردافرزند وهمسر رزم -7

 روز    .....ماه      .....سال    ....  داطلبانه:

     وز ر    درصد جانبازي:    سال       ماه    فرزند جانباز  اسارت :  وآزادگان زير يکسال %25فرزند جانبازان زير -8

 مدت اسارت:     سال       ماه       روز رزندآزاده  ف

   رادر  ب       خواهروبرادر شهدا: خواهر     -9

  (مفقوداالثر زاده، اسیر و( و باالتر، آ%25بیست و پنج درصد) ايثارگر)شهید، جانبازفرزند    -10

           فراد بومی استان  ا -   4  شهرستانفراد بومی ا -    3افراد بومی شغل محل  -    2همیه آزاد س -1ساير موارد :  -14

     فراد غیر بومیا -5

 آخرين مدرك تحصیلی:  -15

 :گرايش تحصیلی :                           معدل  رشته تحصیلی :  -16

 استان محل تحصیل : :مدرك تحصیلیاخذمحل  -17

  13/    /         تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصیلی :   -18

 غرافیايی مورد تقاضا )فقط يا محل( جمحل  -20  (شغل  غل مورد درخواست :                            )فقط ياش -19

 

محل الصاق 
 عکس
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 ....................خیابان ....................شانی كامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان .........ن -21

 .......................ابت ثه تلفن را..........شم............كوچه ................................پالك ...............................كدپستی .........

 ...كد شهر ...............................شماره تلفن همراه ..................................

 شماره تلفن براي تماس ضروري : -22

ماتن  شاركت بهباود اماداد شاركتی ويبکارگیري نیر اينجانب .............................................. متقاضی شركت درآزمون -23

ت كلیاه تکمیال نماوده ام ومسائولیت صاح )شخصاا(آگهی مربوطه را با دقت وبه طور كامل مطالعاه وساپس تقاضااي فاوق را

ر هااشاتغال (  بعاد از ندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هرمقطاع زماانی )قبال وم

  .از خود سلب می نمايمشركت گونه حقی را براي جذب درآن 

 

 مضاء و اثرانگشت متقاضیا                   اريخ تنظیم فرم :                                                                          ت -24


