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 از طریق  نیرو  فراخوان بکارگیری

 شرکت طالیه داران امنیت سهند

 دانشکده علوم پزشکی مراغهبرای 

 



 

 بسمه تعالی

 «آگهی جذب نیرو » 

 ر نظر داردد طالیه داران امنیت سهند شرکت ،درمانی مراغه ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشکده  به منظور تامین نیروی مورد نیاز 

پس از طی مراحل گزینش  و انجام مصاحبه تخصصی ،افراد واجد الشرایط را ازطریق امتحان کتبی در حیطه عمومی  نفر، 10 به تعداد

 نماید.  جذب و بکارگیریبه صورت شرکتی به شرح ذیل 

 

 عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی توضیحات

ارائه مدرک 

تحصیلی                

 دیپلم

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم صرفأ 

 متوسطه
نفر10 مرد  

دانشکده علوم پزشکی 

 مراغه
 نگهبان

 

 شرایط ثبت نام-1

 

 شرایط عمومی: -الف 

 قانون اساسی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در تدین. 

 داشتن تابعیت ایران. 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون به التزام. 

 ( بجز معافیت پزشکیداشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت). 

 و روانگردان مواد مخدردخانیات و  عدم اعتیاد به . 

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر.  

 موجب آرای مراجع قانونی. های دولتی بهدستگاه نداشتن منع استخدام در 

 شرکتیا ی آنها و قراردادی خرید خدمتباز وهای دولتی داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه 

 باشند. شاغل در دانشکده علوم پزشکی مراغه

 می شوند جذباری که برای آن توانایی برای انجام ک روانی و سالمت جسمانی و داشتن . 

 



 

 شرایط اختصاصی: -ب

 سنی: طشر -1

 .سال تمام27حداکثر سن مقرر سال و 22حداقل 

 مالک محاسبه سن داوطلبان آخرین روز ثبت نام می باشد. .1 تبصره

 مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر، اضافه خواهد شد. .2 تبصره

 نمی باشند. 2افرادی که دارای معافیت می باشند مشمول تبصره  .3تبصره 

 تحصیالت: -2

 . دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطهصرفأ 

 مدارک باالتر از دیپلم حق شرکت در آزمون را ندارند.و  دانشجویان-تبصره

 جسمانی :وضعیت -3

 .25الی  19سانتی متر و شاخص توده بدنی بین  180 : حداقلقد

: توضیح اینکه از داوطلبین قبل از ورود به آزمون عملی و کتبی، توسط پزشک معتمد دانشکده معاینه پزشکی به عمل خواهد آمد و پس از  1تذکر 

 توده بدنی توسط پزشک معتمد، داوطلب به مراحل بعدی راه خواهد یافت. ارائه گواهی صحت جسمانی و تایید قد و شاخص

رت ه همراه سایر مدارک ارسال نمایند در صوثبت نام بپزشک معتمد اخذ و به هنگام  بت نام، ملزم می باشند گواهی را ازشرکت کتتدگان قبل از ث

 عدم ارسال گواهی مذکور کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد.

 به درمانگاه تخصصی بیمارستان امیرالمومنینباید : شرکت کنندگان در طول مدت زمان قانونی ثبت نام، جهت اخذ گواهی صحت جسمانی  2تذکر

 مراجعه نمایند. 20الی  17مراغه، واقع در میدان کوره خانه، روبروی مسجد کوره خانه، با هماهنگی قبلی از ساعت ) ع ( 

 داوطلب بومی:-4

 که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند. افرادی
 با محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد.محل تولد متقاضی  -الف

الی یا ( را بصورت متو و پیش دانشگاهی دبیرستانابتدایی، راهنمایی، ) سال از سنوات تحصیلی (4داوطلب حداقل چهار ) -ب
 طی کرده باشد. مراغهان در شهرست متناوب 

 .را داشته باشندسال سابقه پرداخت حق بیمه در مراغه  4داوطلب، پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل  -ج

  جذب نیرو صرفأ از داوطلبین بومی شهرستان مراغه خواهد بود.  نکته:

 ایثارگری:-5

 اعمال شده و در این آزمون لحاظ نخواهد شد. امور ایثارگران و بنیاد شهیداز طرف  ان ایثارگرسهمیه   -



 

ولویت برخوردار می قهرمانان ورزشی ) دارندگان حکم قهرمانی استانی یا کشوری ( درصورت کسب نمره حد نصاب از ا -6

 باشند.

 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:-2

 روز نسبت  به ثبت نام اقدام نمایند.10به مدت    متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ نشر آگهیمهلت  ثبت نام : 

 مدارک مورد نیاز :

 .تکمیل فرم فراخوان1

 .کپی مدرک تحصیلی2

 .کپی شناسنامه از تمام صفحات3

 کپی کارت شناسایی ملی .4

 ()پشت نویسی شده  4*3قطعه عکس  3. 5

 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ، بجز معافیت پزشکی .6

رفاه نزد بانک  229740807به شماره حساب ریال  300000)نسخه صاحب حساب مبنی بر پرداخت مبلغ  رسید بانکی .7

 .نام در آزمون  عنوان حق ثبتبه  شرکت طالیه داران امنیت سهندبنام  شعبه مرکزی 

 . ارسال حکم قهرمانی استانی یا کشوری برای قهرمانان ورزشی الزامی است .8

 عنوان عودت داده نخواهد شد .مدارک ارسالی به هیچ  .9

 .طریق اداره پست ارسال گردد .کلیه مدارک درخواستی باید از10

 توسط شرکت کننده پرداخت خواهد شد. ) بصورت آزاد ( و مبلغ فوق عودت داده نخواهد شد  معتمد. هزینه ویزیت پزشک  11



 

ت الزم را در رابطه با اندازه، قد، وزن و شاخص توده دواطلبین محترم خواهشمند است قبل از مراجعه به پزشک اطالعا تذکر:

 با توجه به شرایط قید شده در آگهی فراخوان کسب نمایند.را بدنی خود 

 اری در خصوص مدارک ارائه شده اخذ خواهد شد.گان تعهد الزم مبنی بر صحت خود اظهپذیرفته شداز . 11

 به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.: به ثبت نام های ناقص ) ارسال مدارک ناقص (  1تذکر

 تذکرات مهم:

اگر  ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق .1

محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا و بکارگیری در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب  چنانچه

ایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد، فاقد شر

 قرارداد مزبور لغو و بالاثر می گردد.

طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش  داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان .2

ف پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصرا زینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعهدانشگاه برای تکمیل پرونده گ

 .دعوت بعمل خواهد آمد، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی آنان

 زمون:آ -3

 :آزمون عمومی -الف 

 برگزار خواهد شد.(  سواالت عمومی)  عمومیمومی شرکت کنندگان، آزمون جهت سنجش توانمندی ع

 * دواطلبین در صورت کسب نمره حد نصاب به مراحل بعدی راه خواهند یافت.

 : مواد آزمون عمومی*

 اسالمی.معارف  .1

 .ادبیات فارسیزبان و  .2

 .عمومی -انگلیسیزبان  .3

 . هوش و توانمندیهای ذهنی .4

 . اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون .5



 

 

 محاسبه واعمال خواهند شد .1کلیه دروس عمومی با ضریب *

 

 آزمون عملی-ب

 

 پس از برگزاری آزمون عمومی ، آزمون عملی جهت سنجش توانایی فیزیکی و جسمانی برگزار خواهد شد.
 

 مصاحبه: -4

 مصاحبه به عمل خواهد آمد.پذیرفته شدگان در آزمون عملی،  از کلیه

 آزمون کتبی و مصاحبه: محاسبه نمرات نحوه -5

راه  آزمون عملیبه مرحله  برابر ظرفیت 3عمومیآزمون  از طریق ، ابتداشرکت کنندگانجهت سنجش توانمندی های عمومی 

مصاحبه به عمل خواهد آمد. پس  براساس چک لیست مدون ، ،آزمون عملیپذیرفته شدگان در و سپس از کلیه خواهند یافت 

گاه دانش به هسته گزینشافراد پذیرفته شده ، مورد نیاز ) اصلی و ذخیره ( اقدام و برابر  2به انتخاب  از انجام مصاحبه نسبت

 از طریق شرکت با نظارت دانشکده و مصاحبه د شد. ضمناً آزموننخواه معرفی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی

 مراغه به عمل خواهد آمد.وخدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی 

 

 تبی و مصاحبه به شرح ذیل:امتیاز آزمون ک

خواهد درصد به مصاحبه اختصاص  15به آزمون عملی و درصد  25 ،کتبیبه آزمون  درصد 60از مجموع کل امتیازات آزمون 

  .یافت

 درصد  میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز 50 –حد نصاب        

 :مدارک ارسال نحوه  -6

ذیل طریق اداره پست به آدرس  قرار داده و از A4در پاکت داوطلبان می بایستی مدارک الزم را در مهلت تعیین شده 
 : ارسال نمایند

 شرکت طالیه داران امنیت سهند. 305ابتدای خیابان جام جم ساختمان پرنیان طبقه سوم واحد  -مراغه



 

روز پس از اتمام ثبت نام کارت ورود به جلسه 10زمان ونحوه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون :-7

در محل ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه واقع در خیابان معلم شمالی ، جنب اداره راهنمایی و رانندگی 

 .توزیع خواهد شد

 زمان ومکان آزمون :-8

 هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اطالع داده خواهد شد.
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