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 «بسمه تعالي » 

 ««آگهي پذيرش نیروی شرکتي در مشاغل گروه پرستاری »» 

برر اسرام مدراد رررارداد مه برده برا در نظر دارد  درماني استان آذربایجان غربي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي و

  جهرت بکرارریری نیررو  م رفري شهاسایي و   نسبت به  شرکتهای طرف ررارداد به مهظور انجام پاره ای از امور در حوزه درمان

مصوب   بررزاری آزمون  نحوه  طبق مداد دستورال مل ندر 319بت داد   ررارداد از طریق شرکتهای پیمانکاری طرفبصورت شرکتي 

برا  گيیيش آزمون تخصصيي  و  مبام محترم وزارت از طریق بررزاری 20/3/93مورخ  273/100  هیات امهاء و از محل مجوز شماره 

 .اردام نمایدشرایط مهدرج در ذیل 
 

 )جدول نياز های مشاغل پرستاری(

 رديف
عشوان رشته 

 شغلي
 محل جغرافیايي

تعداد مورد 

 نیاز

 جشسیت
 شرايط احراز

 زن مرد

 پرستار 1

 * * 42 ارومیهکز آموزشی درمانی امر

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 
در رشته یا کارشناسی ارشد یا دکتری 

 پرستاری

 * * 12 بیمارستان خاتم االنبیاء سلماس
 * * 4 بیمارستان قمر بنی هاشم و شهید مدنی خوی

 * * 5 بیمارستان امام خمینی)ره( چایپاره
 * * 7 بیمارستان شهید بهشتی چالدران

 * * 10 بیمارستان فجر ماکو
 * * 7 بیمارستان امام خمینی)ره( پلدشت

 * * 5 بیمارستان شهداء  شوط
 * * 12 بیمارستان امام خمینی )ره(نقده

 * * 6 بیمارستان امام خمینی)ره( مهاباد

 9 بیمارستان امام خمینی)ره( سردشت
 نفر 4

 مرد
 نفر 5

 زن

 * * 9 بیمارستان امام خمینی )ره(پیرانشهر
 * * 6 اکرم )ص( اشنویهبیمارستان نبی

 * * 10 بیمارستان  عباسی میاندوآب

 اتاق عمل 2

 * * 4 ارومیهکز آموزشی درمانی امر

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و 
 کارشناسی در رشته اتاق عمل

 * * 2 بیمارستان قمر بنی هاشم و شهید مدنی خوی

 * * 2 بیمارستان امام خمینی)ره( چایپاره

 * * 2 بهشتی چالدرانبیمارستان شهید 

 * * 2 بیمارستان فجر ماکو

 * * 2 بیمارستان امام خمینی)ره( پلدشت

 * * 2 بیمارستان شهداء  شوط

 * * 2 بیمارستان امام خمینی )ره(نقده

 * * 2 بیمارستان امام خمینی)ره( مهاباد

 * * 2 بیمارستان امام خمینی)ره( سردشت

 * * 2 بیمارستان امام خمینی )ره(پیرانشهر

 * * 2 اکرم )ص( اشنویهبیمارستان نبی

 * * 2 دژبیمارستان شهید راثی شاهین

 * * 1 بیمارستان  عباسی میاندوآب

 هوشبری 3

 * * 3 ارومیهکز آموزشی درمانی امر
دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و  

 کارشناسی در رشته هوشبری
 * * 1 بیمارستان خاتم االنبیاء سلماس

 * * 1 بیمارستان قمر بنی هاشم و شهید مدنی خوی
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 * * 2 بیمارستان امام خمینی)ره( چایپاره

 * * 2 بیمارستان شهید بهشتی چالدران

 * * 2 بیمارستان فجر ماکو

 * * 2 بیمارستان امام خمینی)ره( پلدشت

 * * 1 شهید راثی شاهیندژبیمارستان 

 * * 2 بیمارستان شهداء  شوط

 * * 1 بیمارستان امام خمینی )ره(نقده

 * * 1 بیمارستان امام خمینی )ره(پیرانشهر

 * * 2 اکرم )ص( اشنویهبیمارستان نبی

 

الزم به توضیح است که در شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای سلمام و خوی و مرکز آموزشري درمراني رازی  تذکر:

پرسرتار  ندر 5ندر پرستار اعالمي اولویت با  9در شهرستان سردشت از ارومیه اولویت با جذب پرستار مرد مي باشد. همچهین 

 ندر پرستار مرد مي باشد. 4زن و 

 

 :بکارگیری عمومي شرايطي 1

 ایران تاب یت داشتن -1

 اساسي رانون در مصرح کشور رسمي ادیان از یکي یا اسالم مبین دین به تدین -2

 ایران اسالمي جمهوری اساسي رانون به التزام -3

     آرایان( رانوني)ویژه م افیت یا ضرورت دوره خدمت انجام -4

  مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم -5

 موثر جزایي محکومیت ساببه نداشتن -6

 عدم اندصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتي -7

 باشهد            شده مهع دولتي خدمات از صالح،ذی و رضائي مراجع آراء موجب به که باشهد افرادی جمله از نباید داوطلبان -8

 باشهد آنها خدمت بازخرید یا و اجرایي هایدستگاه پیماني و ثابت رسمي، مستخدمین از نباید استخدام داوطلبان -9

           

  :بکارگیریشرايط اختصاصي ي 2

سال تمام برای دارندران مردارک  40سال تمام برای دارندران مدارک تحصیلي کارداني وکارشهاسي، 35  کثرداشتن حدار 1

 سال برای دارندران مدارک تحصیلي دکتری و باالتر  45تحصیلي کارشهاسي ارشد و 

و همچهین تاریخ رواهي فراغت از تحصیل و پایان خدمت و م افیت دائم تا  ینمالک عمل برای محاسبه سن داوطلب : 1تبصره  

  آخرین روز مهلت ثبت نام خواهد بود.
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 :شد خواهد اضافه مبرر سن حداکثر به م تبر، های تأییدیه ارائه شرط به ذیل موارد : 2 تبصره     

 ،آزادران همسران و فرزندان ،باال به درصد 25 جانبازان انهمسر و فرزندان شهدا، انهمسر و فرزندان آزادران، جانبازان 

 شرط از جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حدارل ساببه با رزمهدران و دارند اسارت ساببه باالتر و سال یك حدارل که

 باشهد. مي م اف سن حداکثر

  سال. 5 میزان تا برادر( و خواهر مادر، پدر، شهدا )شامل م ظم خانوادهافراد                                                                    

 جبهه  در حضور مدت میزان به جبهه، در داوطلبانه حضور ساببه ماه شش از کمتر رزمهدران دارای 

  بره  ،خدمت پزشکان و پیراپزشرکان انجرام داده انردداوطلباني که طرح خدمت نیروی انساني موظف را باستهاد رانون

  .میزان انجام خدمت فوق

 مدت خدمت سربازی انجام شده 

بروده و از میرزان که در حین انجام خردمت ررانوني « اجباری»های مشمولین رانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته -2

-ماه، از تاریخ آخرین روز ثبت نام مري‹ 3›محاسبه حداکثر سه)مالک عمل برای ماه باري مانده باشد  3ت هدات آنان حداکثر 

  .شرکت نمایهدمذکور  توانهد در آزمونمي باشد(.

وزارت متبوع، نسبت بره تمدیرد  16/7/93مورخ  854/100در خصوص داوطلباني که به استهاد بخشهامه شماره   -تبصره

بررای ایهگونره افرراد « اشتغال به طررح»نیست و رواهي « پایان طرح»طرح آنان اردام شده است، نیازی به ارائه رواهي 

که طرح خود را در  «اختیاری»ر رشته های دارای طرح مشمولین رانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دنماید. کدایت مي

انصرراف از »توانهد در آزمون شرکت نمایهرد کره موافبرت رذرانهد در صورتي ميسایر موسسات تاب ه وزارت متبوع مي

 محل رذراندن طرح ارائه نمایهد.خود را از  «طرح

 ، الزامي است. شوند مي بکارریری  که کاری انجام برای توانایي و رواني جسماني، سالمت داشتن-3

 

 :نام ثبت مراحلزمان و ي 3

انجرام خواهرد  27/5/96  مورخ جم ه روز  24ساعت  لغایت 14/5/96  مورخ شهبه  روز از ایهترنتي صورت به نام ثبت  -1

 و یرا    www.umsu.ac.ir نشاني به دانشگاه سایت در تاریخ های مذکور به بایستو داوطلبان واجد شرایط مي پذیرفت

azmoon.umsu.ac.ir  .مراج ه و در مهلت ت یین شده نسبت به ثبت نام اردام نمایهد 

  (برگ درخواست شغل):  ایهترنتي نام ثبت فرم تکمیل -2

  باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتباضیان تکمیل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است درتکمیل آن نهایت درت را

 هیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام رابل پذیرش نخواهد بود.ن وچد نعمل آوربه 

 و نمروده اسکن زیر مشخصات با را خود پرسهلي عکس رط ه یك بایست مي داوطلب؛ شده اسکن عکس فایلارسال  -3

  :نمایدارسال از طریق سامانه آزمون  بر اسام شرایط ذیل آماده و را آن فایل

 عکس تمام رخ( ررفته شده باشد که در سال جاری 3×4 عکس(. 

 فرمت  با باید فبط شده اسکن عکسJ PG  باشد. 

 باشد.پیکسل  300×400و حداکثر  200×300 حدارل باید شده اسکن عکس اندازه 

 باشد. لکه هررونه و مهگهه مهر، اثر فارد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر 

 باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس. 
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 باشد بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره فایل حجم. 

 باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زاید هایهحاشی. 

 باشد سدید زمیهه دارای و رنگي عکس االمکان حتي. 

 از اسرت الزم داوطلبران و باشردنمي ربول رابل .....(و شهاسهامه ملي، کارت) شهاسایي هایکارت روی از عکس اسکن :تذکر

 .نمایهد اسکن به اردام فوق، توضیحات با مطابق و عکس اصل

 

 توجره ا. بررددمي سلب وی از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غیرم تبر، عکس ارسال صورت در :مهمتذکر 

 داوطلباني برای اکثراً موضوع این که داوطلبان، عکس ارسال در اشتباه درخصوص ربلي، های آزمون در آمده وجوده ب مشکالت به

 بر عالوه دهید،مي انجام هانت کافي توسط را خود نام ثبت چهانچه ررددمي تاکید است، داده رخ کههد مي نام ثبت نتکافي در که

 شما عکس جای به دیگری داوطلب عکس اشتباهاً تا نمایید درت ارسالي عکس کهترل به نسبت حتماً نامي،ثبت اطالعات کهترل

 برا مبررات مطابق و تلبي متخلف عهوان به فرد ،داوطلب طرف از اشتباهي عکس ارسال صورت در که است بدیهي نگردد. ارسال

 .شد خواهد رفتار وی

نزد بانك ملي ش به  2178490012007به حساب شماره ریال  )سیصد هزارریال(  300000 مبلغاسکن رسید بانکي مبهي بر پرداخت 

 آزمون . در مدرم بهام درآمدهای متدرره دانشگاه علوم پزشکي ارومیه ب هوان حق شرکت 

نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اردام نهمایهد و یا ایهکه رسید بانکي خود را اسکن نکههد در ههگام ثبت نام داوطلبیهي که  : 1تذکر 

 از مراحل ب دی حذف خواههد شد. حق شرکت در آزمون را نداشته و در صورت شرکت و ربولي در آزمون 

پردازنرد و فرزنردان شراهد و  درصد مبلغ مذکور را مي50الزم به توضیح مي باشد که ایثاررران  دارای سهمیه پهج درصد : 2تذکر

 ایثاررران دارای سهمیه بیست و پهج درصد از پرداخت مبلغ مذکور م اف مي باشهد. 

 اردام نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید داوطلبان و ررددنمي تمدید شده ت یین زمان مدت است توضیح به الزم : 3تذذکر

 .نمایهد خودداری پایاني روزهای به آن نمودن موکول از و نموده

 بکرارریری مراحرل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیری کد ،نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت داوطلبان : 4تذکر

 نمایهد. نگهداری خود نزد

 .ررددنمي مسترد وجه هیچ به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب نارص های نام ثبت به : 5تذکر

 

 مدارک مورد نیاز در هشگام ثبت نام:  ـ 4

 :باشد ذیل مدارک دارای نام ثبت زمان در که نمایهد نام ثبت آزمون این در توانهد مي داوطلباني صرفاً

 شرایط احراز مشاغل  در مهدرج تحصیلي درکم -1

  ملي کارت -2

 شهاسهامه -3

 (برادران ویژه) دائم م افیت یا و عمومي وظیده نظام خدمت پایان کارت -4

 ایثاررری بر دال مدارک -5

 (بهزیستي سازمان از م لولیت رواهي ارائه) عادی تم لولی بر دال مدارک -6
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 هرای سهمیه و امتیازات» یك بهد در شده ذکر رانه ده موارد از هریك براسام مورد حسب) بودن بومي بر دال مدارک -7

 («رانوني

 (.باشدمي نام ثبت زمان در کشوری تبسیمات بودن، بومي ت یین برای شهرستان و استان : مبهایتبصره

هرای برای مشمولین رانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشرته «م افیت»و یا  «پایان طرح»، « اشتغال به طرح»رواهي  -8

  «اجباری»

به استهاد بخشهامه شرماره  مشمولین رانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود رابرای  «اشتغال به طرح»رواهي -9

 تمدید نموده اند. 16/7/93مورخ  854/100

 و پیراپزشکان یا م افیت از مراجع ذیرربط اسرت الم خواهرد شرد مدرک تحصیلي ورواهي انجام خدمات رانون پزشکان و تبصره:

 ک رط ي براصالت مدارک نخواهد بود.تطبیق اولیه انجام شده در بهد فوق مال

 یا و تحصیلي رشته تحصیلي، مبطع عهوان که نمایهد نام ثبت آزمون این در توانهد مي صورتي در صرفاً داوطلبان:1م مه تذکر

 مبطع که داوطلباني لذا باشد شده ذکر مشاغل احراز شرایط در مشخص صورت به و کامل طور ها به آن تحصیلي رشته ررایش

 نمایهد.  بدیهي خودداری نام ثبت از باشد نشده درج آرهي در عیهاً آنها رشته تحصیلي -ررایش یا و تحصیلي رشته تحصیلي،

 آن تحصیلي ررایش یا و تحصیلي رشته تحصیلي، مبطع رردد که مشخص فرایهد آزمون و م رفي به شرکت از مرحله هر در است

 سایر از باشد است، آمده آرهي در از آنچه بیش پیشوند)ررایش( یا و پسوند دارای نبوده و مهطبق آرهي در شده ذکر شرایط با ها

 .نخواهد داشت اعتراضي هیچگونه حق داوطلب و شده مراحل حذف

 خواهد بررسي (تخصصي آزمون در داوطلبان نمرات ت یین از پس) موسسه توسط داوطلبان مدارک ایهکه به توجه با :2 ممه تذکر

 نرامي ثبت تباضانامه مهدرج در اطالعات همچهین و آرهي این در مهدرج شرایط با مغایر داوطلبان مدارک که صورتي در لذا شد،

 مراحرل رزیهشري و اولیره، نترایج اعالم آزمون،مراحل  از مرحله هر در و کرد نخواهد ایجاد داوطلب برای حبي رونه هیچ باشد،

  نخواهد داشت. اعتراضي رونه هیچ حق و شد خواهد حذف داوطلب نهایي، پذیرش درصورت و حتي مصاحبه

 

 : آزمونمدارک مورد نیاز پس از قبولي درمرحله اول  -5

خود را در مهلت مبرر و بر اسام زمانبدی اعالم شده از طریرق داوطلبان ربول شده درمرحله اول امتحان موظف هستهد مدارک  

دانشگاه حضوراً ارائره ورسرید دریافرت نمایهد.دانشرگاه  مدیریت توس ه سرمایه انسانيبه همراه اصل مدارک به  ،انشگاهسایت د

 موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطاببت داده وبرابر با اصل نماید

 اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلي -1/5 

 اصل به همراه تصویر کارت ملي  -2/5

 اصل به همراه تصویر تمام صدحات شهاسهامه  -3/5

 همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیده عمومي یا م افیت دائم )ویژه برادران( اصل به -4/5

 اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا م افیت ازآن  -5/5

  اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومي بودن  –6/5

 اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثاررری ،م لولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط  -7/5

 اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مداد آرهي حسب ضرورت  -8/5
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مدرک تحصیلي ورواهي انجام خدمات رانون پزشکان وپیراپزشکان یا م افیت از مراجرع ذیرربط اسرت الم خواهرد شرد  تبصره :

 .لیه انجام شده در بهد فوق مالک رط ي براصالت مدارک نخواهد بودوتطبیق او

 

 محل توزيع کارت  زمان و -6

 9/6/96و  8/6/96مورخ  پهج شهبه چهارشهبه وکارت ورود به جلسه امتحان توانمهدیهای عمومي وتخصصي درروزهای  -1/6

طرالع ه ابرررزاری امتحران درههگرام توزیرع کرارت برمحل  همچهین زمان و.از طریق سایت ایهترنتي رابل چاپ خواهد بود

  .داوطلبان خواهد رسید

 مردارک و نبروده داوطلبران سوی از ارسالي اطالعات تایید مهزله به آزمون، در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم -2/6

 .شد خواهد بررسيو اعالم نتایج اولیه  اجرای آزمون از پس داوطلبان

 

 باالتر :  برای مقاطع کارداني و يمواد امتحان ي 7

 آزمون صرفاً تخصصي بوده و سؤاالت مربوطه براسام رشته های شغلي تهظیم و بررزار خواهد شد . 

سوال  به صورت چهار رزیهره ای  60امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به ت داد  -1/7

 ره مهدي به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.طراحي خواهد شد . ضمهاً یك نم

 

             :قانوني هایسهمیه و امتیازات -8

 و فرزنردان و شهدا همسران و فرزندان و شغل فارد آزادران جانبازان، شامل) یثارررانبه ا مجوز (%25) درصدبیست و پهج  .1

 خواهرو  اسارت یکسال باالی و سال یك دارای آزادران همسران و فرزندان و باالتر و درصد پهج و جانبازان بیست همسران

 ت لق مي ریرد. (در صورت برخورداری از شرایط مهدرج در آرهي،شهید برادر و

و  آنران فرزنردان و همسرر و هرا جبهره در داوطلبانه حضور ماه شش حدارل ساببه با رزمهدران به مجوز (%5) درصد پهج .2

در صورت برخرورداری از شررایط مهردرج در آرهري  اسارت یکسال از کمتر آزادران فرزندان و  %25 زیر جانبازان فرزندان

 شرایط داشتن و نام ثبت صورت در )رزمهدران .میباشد رزمهدران با درصد پهج مشمولین در اولویت انتخابت لق مي ریرد. 

 در مرذکور سهمیه مشمولین سایر و باشهد( مي م اف آزمون در حدنصاب شرط از،   شده ت یین سهمیه در حد الزم احراز

 .پرداخت خواههد ررابت به خود بین در و داشته ررار اولویت ب دی

 پذیرش مازاد بر سهمیه ایثاررران از طریق ررابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد ررفت.   -تبصره

 (3) سه از حداکثر مکتبسه نمره ترتیب به الزم نصاب حد کسب و آرهي در مهدرج شرایط بودن دارا به شرط عادی م لولین .3

برا  ) مشروط به داشتن سالمت جسمي و رواني الزم برای ایدای شغل مرورد نظرر بود خواههد برخوردار رانوني درصد سهمیه

 . (تایید مرکز تخصصي طب کار

درصرورت برخرورداری از   داوطلبران برومي( بره %3) ( و م لولین عادی%30) سهمیه پس از کسر سهمیه های ایثاررران کل .4

که ظرفیت مورد نیاز در صورتي اختصاص خواهد یافت.به ترتیب نمره فضلي،  کسب حدنصاب نمره،شرایط مهدرج در آرهي و 

تکمیل نگردد، پذیرش ببیه افرراد ترا تکمیرل  ،شهرستانبومي  داوطلبانهای شغلي مهدرج در آرهي از بین هر یك از رشته

همان رشته شغلي بره ترتیرب نمرره فضرلي  «غیربومي» داوطلبانسپس و  «بومي استان»با اولویت  داوطلبانظرفیت از بین 

 پذیرد.صورت مي
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 بودن:  بومي شرايط -9

 .رردند مي تلبي شهرستان یا استان بومي داوطلبحسب مورد  باشهد، زیرده رانه  ویژریهای از یکي دارای حدارل که افرادی

 .باشد یکي بکارریری برای تباضا مورد محل شهرستان با وی همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان -یك

 .باشد یکي بکارریری برای تباضا مورد محل استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان -دو

 محل شهرستان که (بازنشسته یا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای یا و دولت پیماني و رسمي کارمهدان فرزندان و همسر -سه

 .باشد یکي آنان بکارریری برای تباضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگي یا ف لي خدمت

 محرل استان که (بازنشسته یا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای یا و دولت پیماني و رسمي کارمهدان فرزندان و همسر -چهار

 .باشد یکي آنانبکارریری  برای تباضا مورد محل استان با داوطلب والدین بازنشستگي یا ف لي خدمت

 در متهراوب یرا متوالي صورت به را( دبیرستان راههمایي، ابتدایي،) تحصیلي سهوات از سال (4 ) چهار حدارل داوطلب -پهج

 .باشد کرده طيبکارریری  برای تباضا مورد محل شهرستان

 در متهراوب یا متوالي صورت به را (دبیرستان راههمایي، ابتدایي،) تحصیلي سهوات از سال (4 )چهار حدارل داوطلب -شش

 .باشد کرده طيبکارریری  برای تباضا مورد محل استان

 .باشد داشته را بکارریری برای تباضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت ساببه سال (4 )چهار حدارل داوطلب -هدت

 .باشد داشته رابکارریری  برای تباضا مورد محل استان در بیمه حق پرداخت ساببه سال (4 )چهار حدارل داوطلب -هشت

 بررای تباضرا مرورد محرل شهرسرتان در بیمه حق پرداخت ساببه سال (4 )چهار حدارل داوطلب همسر یا و مادر پدر، -نه

 .باشهد داشته رابکارریری 

 بکارریری برای تباضا مورد محل استان در بیمه حق پرداخت ساببه سال (4 )چهار حدارل داوطلب همسر یا و مادر پدر، -ده

 .باشهد داشته را

 .است احتساب رابل مذکور موارد از یکي توسط صرفاً 10 الي 6 بهدهای در شده ت یین مدت به بیمه حق پرداخت :1 تذکر

 بومي مدارک و مستهدات برابر، 5/1 فهرست در ررفتن ررار صورت در است الزم بومي،مشمول شرایط  داوطلبانکلیه  :2تذکر 

 .نمایهد ارائه به موسسه  مدارک بررسي زمان در نیاز مورد مدارک سایر همراه به را بودن

 

 تذکرات :

درشرایط احراز مشاغل مورد  باالتر و پائین تر از مباطع تحصیلي اعالم شده مرتبطبه مدارک ارسالي دارندران مدرک تحصیلي  -1

ایرن  بکرارریریدر هر یرك از مراحرل  ،و در صورت شرکت در آزمون اشاره وهمچهین مدارک م ادل ترتیب اثرداده نخواهد شد

   م رفي به شرکت ، م رفي آنان کان لم یکن تلبي خواهد شد .موضوع محرز رردد از انجام مراحل ب دی محروم و در صورت 

از عدم رعایت دریق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آرهي برعهده داوطلرب خواهرد برود ودرهرمرحلره از مسئولیت ناشي  -2

محرزشود که داوطلب اطالعات خالف داده یرا فاررد شررایط مهردرج درآرهري اسرت م رفي به شرکت مراحل ثبت نام ،امتحان و

 از طریق شرکت طرف ررارداد اردادداوطلب از انجام مراحل ب دی محروم خواهد شد حتي درصورت ان باد رر

درصرورت پذیرفتره شردن و مدارک تحصیلي فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمي اخذ تائیدیه مدارک تحصیلي متباضیان  -3

 .ماه پس از اعالم نتیجه( ازسوی دانشگاه الزامي است 2درامتحان )حداکثر 

بوده و نتیجه نهایي پس از بررسي مدارک و مستهدات ارائره داوطلبین اعالم نتایج اولیه صرفاً بر اسام اطالعات خود اظهاری  – 4

 د.ششده از جانب داوطلبان و مطابدت آن با مداد آرهي اعالم خواهد 
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 .کهد نمي ایجادجذب و بکارریری برای داوطلبان  حق رونه هیچ آزمون در الزم نمره نصاب حد کسب - 5

انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلي با در نظر ررفتن ظرفیت پیش بیهي شده به  -6

 .برابر ت داد مورد نیاز با رعایت اولویت های مهدرج در آرهي صورت مي پذیرد 5/1میزان 

لبان حداکثر بمدت یکماه پس از اعالم نتایج فرصت دارند که اعترراض خرود را در صورت اعتراض به نتایج نهایي آزمون، داوط -7

مدیریت مذکور موظف است مراتب را بررسي و نتیجره را بره داوطلبران بصورت کتبي به مدیریت توس ه سرمایه انساني تحویل و 

 وان ترتیب اثر داده نخواهد شد.اعالم نماید. الزم بذکر است به اعتراضاتي که پس از مهلت مبرر واصل رردد به هیچ عه

 ت.پذیرفپس از طي مراحل رزیهش صورت خواهد از طریق شرکت طرف ررارداد آزموننهایي پذیرفته شدران بکارریری  -8

داوطلبان موظدهد پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدران طبق برنامه تهظیمي درمهلت مبرر به هسرته ررزیهش  تبصذره :

ذخیرره  ندراتد کان لم یکن تلبي شده و افرادانشگاه برای تکمیل پرونده رزیهشي مراج ه نمایهد.درصورت عدم مراج ه ، ربولي 

 د شد .هرزیهش م رفي خواههسته به  گزیهي آنانبجای

بره آنران عدم نیاز به خردمات مت هد مي شوند در محل مورد تباضا خدمت نمایهد در غیر این صورت پذیرفته شدران نهایي ،  -9

 شد . به جایگزیهي آنان م رفي خواههد افراد ذخیره وفق مبرراتشرکت طرف ررارداد اعالم و از 

ررارداد مستبیمي با دانشگاه نخواههد داشت و بکارریری آنان صررفاً  هیچگونه رابطه استخدامي و یاپذیرفته شدران آزمون  -10 

از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف ررارداد با دانشگاه خواهد بود و این نوع رابطه کاری ب داً هیچگونره ت هرد اسرتخدامي بررای 

 دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.

طلبان اطالعات مورد نیاز خود خواهد آمد و داو لمدانشگاه ب نتي از طریق سایت ایهتر آزمونهررونه اطالع رساني درخصوص  -11

 را بدین طریق دریافت خواههد کرد.

 . داوطلبان مهحصراً مجاز به انتخاب یك شغل و یك محل جغرافیایي مي باشهد -12
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   دراین قسمت چیزی ننویسید
 

 
 

 

 :برگ درخواست شغل

 

 نام : -2 نام خانوادگی : -1

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

 بخش :محل تولد : استان :       شهرستان :              - 6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال  -5

 :محل صدورشناسنامه -9 شماره ملی:  -8 شماره شناسنامه : -7

 

 مجرد -           2وضعیت تاهل: متاهل  -11 دین :                            مذهب :       -10

 دارای معافیت قانونی دائم  -            2   دارای کارت پایان خدمت  -1وضعیت نظام وظیفه :        -12

 وضعیت ایثارگری : -13

1-              جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد 

2-              ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال  6رزمنده        )برای حداقل 

3-               آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 

        همسر         فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -4

    همسر         وباالتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5

   همسر         فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت:    فرزند     -6

    همسر         فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند     -7

  فرزندآزاده         وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز    %25جانبازان زیر فرزند -8

                          برادر         خواهروبرادر شهدا: خواهر     -9

           افراد بومی استان   -   4افراد بومی محل مورد تقاضا   -    3معلولین عادی  -    2سهمیه آزاد     -1سایر موارد :  -14

   افراد غیر بومی -7)مدت خدمت ...........روز .............ماه .............سال (        مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان     -5

           دکتری         کارشناسی ارشد           کارشناسی         کاردانی         آخرین مدرک تحصیلی : دیپلم بهیاری   -15

 گرایش تحصیلی :                           معدل : رشته تحصیلی :  -16

 استان محل تحصیل : دانشگاه محل تحصیل : -17

 محل اخذ دیپلم بهیاری : -19  13تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /        -18

 محل جغرافیایی مورد تقاضا )فقط یک محل(  -21 شغل مورد درخواست :                            )فقط یک شغل (  -20

 محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام تعهدات قانونی هستند محل خدمت ........... -22

 ت :استان ......................................شهرستان ............................................خیابان نشانی کامل : محل سکون -23

 ............................ه تلفن ثابت ............کوچه ................................پالک ...............................کدپستی .........................................شمار

 کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................

 شماره تلفن برای تماس ضروری : -24

دانشگاه علوم شرکتهای پیمانکاری طرف ررارداد با  اینجانب .............................................. متقاضی شرکت  در آزمون شرکتی که از طریق 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شده، می باشم و اظهار می دارم که متن آگهی مربوطه را با دقت و 

ه عهده می گیرم. ضمناً درصورت اثبات بطور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را ب

 از خود سلب می نمایم.و بکارگیری خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی )قبل و بعد ازاشتغال ( هر گونه حقی را برای جذب 

 اثرانگشت متقاضی امضاء و         تاریخ تنظیم فرم :                                                                                     -25

الصاق محل 

 عکس


