
 " مدیریت درمان استان خراسان رضويآگهی استخدامی پیمانی سازمان تأمین اجتماعی "

  

مورد در نظر دارد به منظور تأمین نیروي انسانیخراسان رضوي مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان 

ر بـ  واجـد شـرایط      را از بـین متقاضـیان      نیرو به شرح جدول مندرج در ایـن آگهـی          نفر   ) 46(نیاز ، تعداد    

از طریـق برگـزاري   سـازمان  آئـین نامـه اسـتخدامی     پیمـانی قرارداد بصورتاساس ضوابط استخدامی 

تحـت عنـوان شـغلی     نفـر نیـرو    )4( و همچنین تعداد مراحل گزینش پس از طیو  ، مصاحبهآزمون کتبی

   .بکارگیري نمایدمراحل گزینش طیو  مصاحبه برگزاريپس ازصرفا ، پزشک متخصص 

  :می ورود به خدمت داوطلبان شرایط عمو-1

  . تابعیت جمهوري اسالمی ایران-1/1

  . اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی-2/1

  .   سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی 20 دارا بودن حداقل -3/1

یالت و دانش تخصصی و توانایی هـاي الزم بـراي انجـام وظـایف و مـسئولیتهاي                   دارا بودن تحص   -4/1

  .شغل مورد نظر

  . دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم براي مردان در هنگام ثبت نام-5/1

  . داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر-6/1

  .مؤثر نداشتن سابقه محکومیت جزائی -7/1

 استخدام افرادي که در اجراي قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري یـا آراء قـانونی مراجـع ذیـصالح بـه                          -8/1

  .مجازاتهاي اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است

  : شرایط اختصاصی ورود به خدمت داوطلبان-2

حصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته هاي تحـصیلی              مقاطع و رشته هاي ت     -1/2

  .مندرج در این آگهی می باشد 

  : شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد-2/2

  . سال تمام25 و شر ط سنی حداکثر 12با شرط معدل حداقل دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم  -1/2/2

و بـا شـرط سـنی        معدل   تحصیلی بهیاري بدون شرط     در رشته    دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم      -2/2/2

  . سال30حداکثر 

 سال تمام   30 و شرط سنی حداکثر    12  حداقل دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل        -3/2/2

  .ال تمام س30 و شرط سنی حداکثر12  حداقلدارندگان مدرك تحصیلی لیسانس با شرط معدل -4/2/2

  . سال تمام40با حداکثر) و متخصص عمومی ( دکترادارندگان مدرك تحصیلی  -5/2/2

، مـدت اشـتغال متقاضـیان      انجام خـدمات قـانونی       مدت خدمت سربازي، طرح الیحه نیروي انسانی،       -1تبصره  

 سـازمان و     ،  کارگزاري هـاي رسـمی       )باستثناءشرکت هاوموسسات تابعه   (سازماناستخدام در واحدهاي تابعه     

نیروهاي شاغل در رسته بهداشتی و درمانی  بیمارستان هاي مـیالد ، البـرز و سـایر مراکـز درمـانی متعلـق بـه                          

با ارائه گواهی پرداخت حـق بیمـه و اشـتغال           سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند ،              

ون اصالح حداکثر سن داوطلبان درمـورد ایثـارگران بـه           قان تائید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در        دال بر 



تمـام   سـال  40و براي رشته هـاي  دکتـرا   سال 35شرایط فوق مشروط به آن که ازحداکثر   حداکثرسن مندرج در  

  .گردد تجاوز ننماید ، اضافه می

جبهـه  با عنایت به قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانـه در                : توضیحات  

هاي نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بـستري شـدن و یـا اسـتراحت                

پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل به میـزان مـدت بـستري،                    

ي مدت اسارت در مورد داوطلبانی کـه در طـول جنـگ تحمیلـی بـه اسـارت دشـمن بعثـی و یـا گروههـا                          

ضدانقالب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتـاده کلـی        

 سـال در  5تا میـزان  ) فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر(که قادر بکار نمی باشد و مفقوداالثرها        

فـزایش خواهـد   ین آگهـی قابـل ا  صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصالح به حداکثر شرط سنی مندرج در ا   

  .بود

و بـاالتر و آزادگـان متقاضـی        % 25 جانبازان ، آزادگان و فرزنـدان معـزز شـاهد ، جانبـازان                :2تبصره  

 سـال و بـراي      35استخدام از طریق آزمون استخدامی از شرط معدل و سن مشروط به آن که ازحداکثر                

  .ی باشند   سال تمام تجاوز ننماید ، معاف م40رشته هاي دکترا 

صـرفاً پـس از      ) کتبی، مـصاحبه  ( معافیت پزشکی داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی           -3/2

تأیید واحد طب کار مدیریت هاي درمان استان ذیربط مبنی بـر توانـائی انجـام امـور مربـوط در عنـوان                       

  .شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود

 نیـروي انـسانی و یـا معافیـت از آن درمـورد فـارغ التحـصیالن رسـته            گواهی پایـان طـرح الیحـه      ارائه   -4/2

 بدیهی است در صورت عدم ارائـه        .الزامی می باشد  آزمون مصاحبه   بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام        

  .گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد

ــین ن -5/2 ــتغال و همچن ــدم اش ــی و     ع ــاي دولت ــرکت ه ــازمانها ، ش ــام کاردرسایرس ــد انج ــتن تعه   داش

سازمان هاي وابسته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد                 

  .قرارداد وشروع بکار درسازمان الزامی می باشد

لی باالتر از مقطـع تحـصیلی    متقاضیانی که به هنگام شروع بکار،  دانشجو و یا داراي مدرك تحصی         -6/2

شغل مورد تقاضا می باشند ، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرك تحـصیلی غیرمـرتبط بـا شـرایط                     

احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرك مذکور در طول خـدمت میـسر نخواهـد                   

ان مدرك تحصیلی منطبق بـا شـرایط        ضمنا آندسته از متقاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازم          . بود  

احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند ، پذیرش مدرك موصـوف پـس از طـی پـنج سـال خـدمت در عنـوان                        



وط به وجود ردیف بالتصدي ، رضایت از عملکرد و عدم نیاز            رشغلی مورد تقاضاي آزمون مربوطه مش     

 مقـررات ذیـربط سـازمان امکانپـذیر         استان به تامین نیروي جایگزین تا آزمون آتی بـا لحـاظ قـوانین و              

  .خواهد بود 

   امتیاز پس از اخذ حدنصاب مقـرر در آزمـون کتبـی قابـل تخـصیص           20استان   بومی   انداوطلب به    -7/2

  .می باشد 

  : می شود که داراي یکی ازویژگی هاي زیر باشد اطالقبه داوطلبی بومی استان : تبصره 

راي استخدام یکی باشدمحل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا ب.

  بـصورت پیوسـته   ) ابتدائی ، راهنمایی یا دبیرستان(حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب

ــصیلی         ــع تح ــه مقط ــع از س ــذ دو مقط ــل اخ ــا مح ــده و ی ــی ش ــا ط ــورد تقاض ــتان م   در اس

.دریکی از شهرستانهاي استان مورد تقاضا باشد) ابتدائی ، راهنمایی یا دبیرستان(

 در استان محل تولد    نیروهاي مسلح   شاغل  همسر پرسنل   و  فرزندان  ي عنوان شغلی    محل تقاضا

.باشد پرسنل مذکور

                  همسر و فرزندان بازنشستگان نیروهاي مسلح که محل سکونت کنـونی آنـان در اسـتان مـورد

.تقاضاي شغل باشد

                    ات فرزندان و همسران کارکنان رسـمی ، پیمـانی و نیروهـاي قـراردادي کـه در اجـراي مـصوب

. به استان مورد تقاضا  منتقل شده اند"کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران"

 همسر و فرزندان افراد بومی ساکن در استان.  

  .از امتیاز مربوطھ برخوردار خواھند شدسازمان زندان ھمکاران شاغل و بازنشستھ رف -8/2

امتیاز آزمون کتبـی و بـا رعایـت اولویـت           مصاحبه استخدامی از داوطلبان در صورت  احراز حدنصاب           -9/2

  .امتیاز مکتسبه به میزان دوبرابر ظرفیت استخدامی درعنوان شغلی مربوطه صورت خواهد پذیرفت



هاي منعقده باسـتناد آئـین نامـه اسـتخدامی           در قالب قرارداد     سازمانبابت خدمت در    متقاضیان    -10/2

و همچنـین معـدل کـل        آئـین نامـه مـذکور     ) 20(ده  سازمان باستثناء نیروهاي شاغل بر اساس تبصره ما       

  .از امتیاز مربوطھ برخوردار خواھند شدمرحله مصاحبه مدرك تحصیلی در 

  : مدارك الزم براي ثبت نام-3

 جدید و تمـام رخ بـه آن   3*4 تکمیل و ارسال فرم تقاضاي استخدام ضمیمه و الصاق یک قطعه عکس             -1

  .ات فردي در ظهر آن با درج مشخص3*4منضم به یک قطعه عکس 

براي متقاضیان اسـتخدام    )  ریال   سیصد هزار (  ریال    300000  اصل رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ       -2

نگهـداري  ( . خـوش شـمالی تهـران    شـعبه  ملـت    نـزد بانـک    )1751621123(به حساب جاري شماره   

  ) تصویر فیش واریزي الزامی می باشد 

  .وکارت ملی اسنامه  تصویر خوانا از تمام صفحات شن-3

  )کپی پشت و روي کارت(تصویرکارت پایان خدمت ویا معافیت دائم جهت آقایان -4

  . تصویرمدرك تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضاي مندرج در این آگهی -5

تصویر گواهی انجام خدمت طرح الیحه نیروي انسانی ویا معافیـت از آن در مـورد مـشمولین طـرح                      -6

ضمنا ثبت نام متقاضیانی کـه در شـرف اتمـام    . گواهی انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان      مذکور و 

  .این آگهی بالمانع می باشد ) 4/2(طرح مذکورمی باشند با لحاظ مفاد بند

و سـایر مـدارك و مـستندات مربوطـه بمنظـور        مقاطع تحـصیلی در مـورد داوطلبـان بـومی              تصویر  -7

   .آگهی) 7/2 (با شرایط مندرج در بند مطابق تخصیص امتیاز بومی 

شرایط  ) 2(و  ) 1(تبصره هاي   اصل گواهی صادره از مراجع ذیصالح در خصوص داوطلبان مشمول            -8

  .اختصاصی ورود به خدمت داوطلبان 

ارائه آخرین حکم حقوقی در مورد شاغلین و یا حکم بازنشستگی جهت متقاضیانی کـه والـدین آنـان                    -9

  .میباشند  سازمان در عداد کارکنان



   توسـط پـست پیـشتاز    6/11/92 تـاریخ  لغایت متقاضیان واجد شرایط می توانند مدارك خود را حداکثر    

) 6( پالك   – 14 کوهسنگی   –کوهسنگی   خیابان   – مشهد شهرستان   – خراسان رضوي   استان  : به آدرس   

  .ارسال  نمایند ضوي خراسان رمدیریت درمان تامین اجتماعی استان   91735 -1385پستی  صندوق 

  

  :تاریخ توزیع کارت و برگزاري آزمون  -4

    و برگــزاري آزمــونخراســان رضــوي در محــل مــدیریت درمــان اســتان  10/11/92تــاریخ درتوزیــع کــارت 

  . ضمنا محل برگزاري آزمون به متقاضیان در زمان توزیع کارت اعالم خواهد شد.  می باشد 11/11/92در تاریخ  

  

  :ن مواد آزمو-5

ــدماتی  -1 ــار مق ــیات وآم ــالمی -2 ریاض ــارف اس ــی  -3 مع ــات فارس ــان و ادبی ــسی  -4زب ــان انگلی    زب

   آشنایی مقدماتی با رایانه-7 اطالعات عمومی -6 شناخت تأمین اجتماعی -5 

اقلیت هاي مذهبی از پاسخگوئی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیـازآن درسـایرمواد آزمـون                  * 

  .گرددتوزیع می 

در عنوان شغلی متقاضی از رشته  تحصیلی مندرج   مورد  حسب وه برآزمون عمومیعالآزمون تخصصی ضمناً 

  .انجام خواهد شدگھی در این آ

صرفا آزمون مصاحبه کـه  پس از وصول و تائید مدارك و مستندات مندرج در این آگهی            از پزشکان متخصص    *

   .آمد خواهد دعوت به عمل  اعالم می گردد خراسان رضويتان متعاقبا از سوي مدیریت درمان استاریخ آن 

  :تذکرات* 

تحویل پست گردد یا به هر دلیل ناقص تهیه و ارسال شده باشد              6/11/92 به مدارکی که بعد از تاریخ        -1

  .به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد

  .اهد بود مدارك ارسالی و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخو-2

  . ارسال مدارك هیچگونه تعهدي براي استخدام در سازمان ایجاد نخواهد کرد-3

مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در مـتن آگهـی بـر عهـده داوطلـب              -4

خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزینش و جذب، محرز شود که داوطلب به اشـتباه و یـا بـه      

د اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحـل بعـدي محـروم و                      عم

  .شود در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مذکور لغو و بالاثر می

تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ ترخیص خدمت نظام وظیفه و همچنـین تـاریخ صـدور کـارت پایـان                     -5

یـا کـارت    طلبان باید قبل از زمان برگزاري آزمون باشد و مـدارك تحـصیلی        داو خدمت و یا معافیت دائم    

  .و یا معافیت دائم که بعد از تاریخ مذکور اخذ شده باشد مورد قبول نخواهد بود پایان خدمت



  شرکت در آزمون هاي کتبی ، مصاحبه ، گـزینش و سـایر مراحـل جـذب بمنزلـه قبـولی در آزمـون                          -6

بـدیهی اسـت  نتیجـه نهـایی آزمـون پـس از برگـزاري آزمـون          .می گـردد  استخدامی سازمان محسوب ن   

 آزمون کتبی و آزمون مـصاحبه        مصاحبه از دو برابر مجوزهاي صادره بر اساس الویت امتیاز مکتسبه            

داراي آزمونهـاي مـذکور    ضـمنا  .و اخذ نظریه هسته گزینش برابرمجوز اسـتخدامی اعـالم خواهـد شـد               

  .ه استخدامی سازمان می باشد ضابطبر اساس حدنصاب مقرر 

آندسته از متقاضیانی که در عداد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کتبی بـه میـزان دو                 :توضیحات*

برابر ظرفیت مجوزهاي صادره در عناوین شغلی مربوطه پذیرفته شده اند مـی بایـست نـسبت بـه ارائـه            

ایر مدارك و مـستندات الزم حـسب مـورد          و س ) مدارك الزم براي ثبت نام     (3مندرج در بند    مدارك  اصل  

   .مدیریت درمان در موعد مقرر قبل از برگزاري آزمون مصاحبه اقدام نمایند اعالم برابر


