
 
  »بسمه تعالی « 

 
 پیمانیاستخدام آگهی 

 
مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب  با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان ، در راستاي تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد 

در مرکز  نیروهاي مورد نیاز خود در نظر دارد براي تأمین اراك  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انشگاهدبراي داوطلبان استخدام ، 
سازمان اداري استخدامی کشور ابالغی توسط  07/06/96مورخ  1368399شماره  هاياز محل مجوز آیت اله خوانساريآموزشی درمانی 

 ،فرن  105 تعداد به 23/11/96د مورخ /9132/209وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شماره  معاونت توسعه مدیریت و منابع
مراحل کردن طی  پس از حسب مورد مصاحبه استخدامیو  تخصصیو  عمومیهاي تبی در حیطهک افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان

   .به شرح ذیل استخدام نماید پیمانیبه صورت براي رشته هاي شغلی مشخص شده به شرح شرایط و ضوابط  گزینش 
  

  رشته هاي شغلی مورد نیازجدول 

 عنوان شغل

تعداد 
مورد 
 نیاز

شرایط احراز از نظر مدرك و  جنسیت
 رشته تحصیلی

 توضیحات
 زن مرد

 زن مرد 79 پرستار

 یکارشناس ای یدارا بودن مدرك تحصیلی کارشناس
، آموزش  يپرستار ياز رشته ها یکیارشد در 

یا دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد در  ،يپرستار
را بودن مدرك مشروط به دا(رشته تکنولوژي خون 

 )پرستاري تحصیلی کارشناسی

   

 زن مرد 1 کارشناس ایمنی بیمار
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی 

ارشد در یکی از رشته هاي پرستاري ، آموزش 
 پرستاري

   

 زن مرد 1 امور اداريکارشناس 

یا   شناسیدارا بودن مدرك تحصیلی کار
ی در یکی ازرشته هاي تحصیل ارشد یکارشناس

مدیریت - مدیریت دولتی با تمام گرایش ها
 ،مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی (گرایش

مدیریت  ، مدیریت منابع انسانی ،مدیریت رفتاري 
 )مدیریت مالی، سیستم ها 

   

ل کارشناس کنتر
 عفونتهاي بیمارستان

 زن مرد 1
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی 

ري ، آموزش ارشد در یکی از رشته هاي پرستا
   پرستاري

دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري در رشته پزشکی  زن مرد 1 پزشک عمومی
   عمومی

کاردان فوریتهاي 
 پزشکی

 مرد 3
 

دارا بودن مدرك کاردانی فوریتهاي پزشکی 
    B2همچنین داشتن گواهینامه رانندگی 

    مرد  5 نگهبان
قل دارا بودن حدا+ دارا بودن مدرك دیپلم متوسطه 

   سانتیمتر170قد 

دارا بودن مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد در  زن مرد 1 کتابدار
   علوم کتابداري  یا رشته تحصیلی کتابداري
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دارا بودن مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد در  زن مرد 1 حسابدار
   حسابرسی- یکی از رشته هاي تحصیلی حسابداري 

مدرك تحصیلی دکتري حرفه اي دارا بودن  زن مرد 1 داروساز
   داروسازي یا دکتري تخصصی در رشته داروسازي

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی  زن مرد 2 کارشناس آزمایشگاه  
   ارشد در رشته علوم آزمایشگاهی

دارا بودن مدرك کارشناسی در رشته تکنولوژي  زن مرد 2 پرتوشناسیکارشناس 
   )ولوژيرادی(پرتوشناسی

 زن مرد 1 مددکار بهداشتی درمانی

دارا بودن مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد در 
مددکار (یکی از رشته هاي تحصیلی علوم اجتماعی

تعادل و رفاه  -خدمات اجتماعی  - اجتماعی 
   و رشته هاي مددکاري اجتماعی ) اجتماعی

 زن مرد 3 منشی
ارشناسی دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا ک

ارشد دریکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی 
   با تمامی گرایشها ، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد 

 زن مرد 1 متصدي امور دفتري
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی دریکی از 
رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی با تمامی 

   گرایشها ، مدیریت بازرگانی، اقتصاد 

ش و پذیرکارشناس 
  مدارك پزشکی

  زن  مرد  1
 یکارشناس ای یدارا بودن مدرك تحصیلی کارشناس

 يفن آور ای یارشد در رشته مدارك پزشک
  اطالعات سالمت

 زن مرد 1 پژوهش امور کارشناس
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی 
ارشد دریکی از رشته هاي تحصیلی پژوهشگري 

   علوم اجتماعی  
  
  استخدام پیمانیط عمومی شرای -1

  تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی  -1/1
  داشتن تابعیت ایران -2/1
  )ویژه برادران(خدمت  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از -3/1
  و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر  -4/1
  سابقه محکومیت جزایی موثر  عدم -5/1
  موجب آراي مراجع قانونی ههاي دولتی بنداشتن منع استخدام دردستگاه -6/1
 .بازخریـد خـدمت باشـند    بازنشسـته و  یـا  هـاي دولتـی و  پیمانی سایر دسـتگاه  ثابت و نباید مستخدم رسمی،داوطلبان  -7/1
  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  -8/1
  شوند طبق نظر گروه طب کاري که براي آن استخدام میاشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی براي انجام کارد -9/1

  .داوطلبان نباید منفصل از خدمت و یا اخراج شده دانشگاه و یا سایر موسسات و دستگاههاي دولتی باشند – 10/1
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   استخدام پیمانی شرایط اختصاصی -2
براي دارندگان مدارك تحصـیلی  ) به بعد 03/12/61متولدین (سال تمام  35 ، و حداکثر سن  سن تمام سال 20 حداقلداشتن  -1/2

سـال   45و  بـراي دارنـدگان مـدارك تحصـیلی کارشناسـی ارشـد      ) به بعد  03/12/56متولدین (سال تمام  40کاردانی وکارشناسی ،
   آگهیتا تاریخ انتشار  براي دارندگان مدارك تحصیلی دکتري و باالتر) عدبه ب 03/12/51متولدین (
 27و حـداکثر سـن   ) 03/12/74متولـدین  (سـال تمـام   22داشتن مـدرك دیـپلم بـا حـداقل سـن       براي رشته شغلی نگهبان :  1صره تب

  تا تاریخ انتشار آگهی) به بعد 03/12/69متولدین (سال
  .ه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شدموارد ذیل به شرط ارائ: تبصره

بـاالتر، همسـر و    و%) 25( درصـد  پنج و بیست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان)الف
 ، حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهـه سابقه با  رزمندگان و باالترسابقه اسارت و سال یکآزادگان حداقل  فرزندان

  .شرط حداکثر سن معاف می باشنداز 
  سال  5تا میزان ، )خواهر و برادر شهداشامل پدر ، مادر ،(خانواده معظم شهدا ) ب
بـه خـدمت اشـتغال داشـته انـد بـه میـزان         واحدهاي تابعـه ایـن دانشـگاه   داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در  )ج

  . خدمت غیررسمی آنها
  مدت خدمت سربازي) د
را بـه اسـتناد قـانون     )و یـا در غالـب تمدیـد طـرح     اجباري ، اختیـاري (داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف )ه

  انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق پیراپزشکان  خدمت پزشکان و
جـام  می بایسـت داراي معافیـت یـا گـواهی پایـان ان     در رشته هاي داراي طرح اجباري  مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان -2/2

  .طرح خدمت مربوطه  باشند
که طرح خود را در سایر موسسات تابعه  )اختیاري(مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هاي داراي طرح  - 1تبصره

نند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند که در صورتی می توا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند
  .دانشگاه محل گذراندن طرح را ارائه نمایند) انصراف از طرح ( موافقت

با ارائه گواهی این بند که شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراك می باشند تا زمان شروع به کار  1نیروهاي مشمول تبصره : تذکر 
  .اشتغال به طرح امکان ثبت نام خواهند داشت 

علوم  که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهاي تابعه دانشگاه »اجباري«مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان - 2تبصره
  .شرکت نمایند یاستخدام آزمون این توانند صرفاً درباشند، میمی پزشکی اراك

نسـبت بـه تمدیـد طـرح آنـان اقـدام شـده         16/7/93مـورخ   854/100  بخشنامه شماره در خصوص داوطلبانی که به استناد -3تبصره
   .است، نیازي به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید

  
  : شرایط اختصاصی براي رشته شغلی نگهبان  -3/2

  وابستگی و عضویت در سازمان ها و احزاب غیر قانونی و الحاديعدم  –الف 
  استاندارد  BMIسانتیمتر و  170حداقل قد براي شرکت کنندگان   -ب
پذیرفته شدگان می بایست بر اساس قوانین و مقررات واحد مدیریت حراست دانشـگاه و بـا همـاهنگی دفتـر حقـوقی        -ج

  .نسبت به سپردن تعهد محضري اقدام نمایند
  الزامی است )شکیبه استثناي معافیت پز(داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت -د
  .این رشته شغلی پس از اعالم نتایج آزمون کتبی مشمول مصاحبه خواهد بود )ه
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  :پزشکی هايکاردان فوریترشته شغلی  و ضوابط پذیرش  شرایط اختصاصی -4/2

  .شغل کاردان فوریتهاي پزشکی عالوه بر شرایط فوق الذکر داشتن شرایط ذیل نیز الزامی است  در خصوص
دیابـت ، فشـار خـون ،    : ، واگیر و صـعب العـالج ماننـد    داشتن سالمت کامل جسمانی و عدم ابتال به بیماریهاي مزمن - 1

 .قلبی و مانند اینهافته رش، نارسایی کلیه ، بیماریهاي پی آسم

 نداشتن سرع و هر گونه بیماري اعصاب و روان - 2

کـه مغـایر بـا تـوان فیزیکـی پرسـنل در ارایـه        (ه خصوص انـدام هـا  نداشتن تغییر شکل مادرزادي و اکتسابی اسکلتی ب - 3
 )خدمت طبق شرح وظایف سالزمانی باشد

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

 داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل - 5

 سانتی متر و باالتر 165دارا بودن قد حداقل  - 6

 19و بیشتر از  30کمتر از  BMIداراي شاخص توده بدنی - 7

اولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صـورتیکه داوطلـب هـر یـک از ایـن شـرایط را        BMIقد و اندازه گیري :  تذکر 
  .باز می ماند )...تست آمادگی جسمانی، آزمایشات پاراکلینیکی و (احراز ننماید از انجام سایر مراحل مصاحبه 

 دومیا پایه  ) B2(داراي گواهینامه رانندگی با آمبوالنس  - 8

بدین منظور از حداکثر سه برابر داوطلبـان  (داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهاي بدنی براي امداد رسانی سریع و صحیح. 9
واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویتهـا و امتیـازات کسـب شـده در آزمـون کتبـی، آزمـون آمـادگی         

   .)جسمانی به عمل خواهد آمد

  نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز  -3
 .انجـام خواهـد پـذیرفت    12/12/1396لغایت روز شنبه مـورخ   3/12/1396رنتی از روز پنج شنبه مورخ ثبت نام به صورت اینت -1/3

الکترونیکـی بـه آدرس اینترنتـی     )تقاضـا نامـه ثبـت نـام    (فـرم ثبـت نـام اینترنتـی     نسبت به تکمیـل  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند
  www.arakmu.ac.ir  و پس از پایان ثبت نام کد رهگیري خود را یادداشت نمـوده و  . مراجعه و فرم مذکور را تکمیل نمایند

   .مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمایدتا پایان 
  )تقاضا نامه ثبت نام( فرم ثبت نام اینترنتی تکمیل) الف
بـه   ریـال ) سیصـد و سـی و پـنج هـزار    ( 335000 رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغتهیه و بارگذاري فایل اسکن شده  )ب

ملـی شـعبه شـهید     نزد بانـک  علوم پزشکی اراك  دانشگاه به نام درآمدهاي غیر درمانی 2177865386005حساب شماره 
ایثـارگران   ،تخصصـی   عنوان حق شرکت درامتحان عمومی و هب ،ملی ایران  پرداخت در کلیه شعب بانکقابل  ،شیرودي

   .پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشندفرزندان شاهد از  پردازند ومبلغ مذکور را می %)50(درصدپنجاه 
  .یت اینترنتی دانشگاه که بایستی متناسب با توضیحات سا 3×4عکس تهیه و بارگذاري فایل اسکن شده ) ج

  .شودبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی -3/3
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  :مدارك مورد نیاز -4/3

به همـراه   30/14صبح لغایت  8اسفند ماه سالجاري از ساعت  12و9، 8، 7، 6، 5هاي در روزرا ذیلظف هستند مدارك موداوطلبان 
دانشگاه موظف اسـت کلیـه تصـاویر مـدارك را بـا اصـل        .رسید دریافت نمایند اصل مدارك به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و

  .آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید
  آن یربه همراه تصوآخرین مدرك تحصیلی اصل  -
  آنبه همراه تصویر کارت ملی اصل  -
   آنبه همراه تصویر تمام صفحات  شناسنامه اصل -
  )ویژه برادران(آنبه همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم اصل  -
  آناه تصویر به همراشتغال به طرح گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اصل  -
  آنبه همراه تصویر مدارك دال بر بومی بودن اصل  –
  آنبه همراه تصویر مدارك دال بر ایثارگري ،معلولین عادي حسب مورد از مراجع ذیربط اصل  -
  آنبه همراه تصویر سایرمدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت اصل  -

یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیـه انجـام شـده     نظام وظیفهت خدمتحصیلی وکارت پایان مدرك : تبصره 
  .در بند فوق مالك قطعی براصالت مدارك نخواهد بود

  
  زمان ومحل توزیع کارت  -4

براي مشاهده و پرینت  )17/12/1396و  16/12/1396(مورخ  پنجشنبهو چهارشنبه روزهايشرکت در آزمون براي داوطلبان کارت 
 همچنـین زمـان ومحـل برگـزاري امتحـان در     ، قـرار خواهـد گرفـت      www.arakmu.ac.ir   به آدرس سایت اینترنتیبر روي 

  .اطالع داوطلبان خواهد رسید ههنگام توزیع کارت ب
  
  :رتند از باالتر عبا مواد امتحان براي مقاطع کاردانی و -5
-فـن  -4ریاضی وآمـار مقـدماتی    -3) عمومی(زبان انگلیسی  -2زبان وادبیات فارسی  -1: امتحان توانمندیهاي عمومی شامل -1/5

بـه صـورت   سـوال  ) 90(درمجمـوع بـه تعـداد    و متـون اساسـی   انـش  د،عمـومی  اطالعـات   -6معـارف اسـالمی    -5آوري اطالعات 
   .پاسخ غلط محاسبه خواهد شد به ازاي هر چهارنمره منفی  یک ضمناً. طراحی می گردد )یک(1اعمال ضریببا چهارگزینه اي 

   .شودمی از آن درسایر موارد امتحان توزیعباشند وامتیهاي دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف میقلیتا :تبصره
به صورت چهار گزینه اي سوال   45است داوطلب به تعداد امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخو -2/5

   .خواهد شدبه ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه نمره منفی  یک ضمناً. طراحی خواهد شد 3با اعمال ضریب 

  مواد امتحان مقطع دیپلم  -6
 -5فـن آوري اطالعـات    -4 ریاضـی   -3 زبـان انگلیسـی    -2زبـان وادبیـات فارسـی     -1: امتحان توانمندیهاي عمـومی شـامل   -1/6

سـوال بـه صـورت چهارگزینـه اي بـا اعمـال       ) 90(اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعـداد  -6معارف اسالمی 
  .نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد یک ضمناً. دطراحی می گرد) یک(1 ضریب
اقلیت هاي دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشـند وامتیـاز آن درسـایر مـوارد امتحـان توزیـع  مـی         :تبصره
  .شود

   عمال آنهاازات و سهمیه هاي قانونی و نحوه اامتی -7
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ماه  سـابقه  حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـاي جنـگ تحمیلـی         6رزمندگانی که حداقل  ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و -1/7

درصـورت دارا بـودن   ، آزادگان یک سـال و بـاالي یـک سـال اسـارت      ، مفقودینجانبازان،  هاي معظم شهداء، نیز خانواده دارند و
  .شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود

. ایثارگران اختصاص می یابـد پذیرش درصد آن برابر قوانین ومقررات براي ) 30(از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی  -2/7
فرزنـدان و همسـران    همسـران شـهداء و   فرزنـدان و  ودرصـد آن بـه جانبـازان وآزادگـان     ) 25( بیست وپنج ،الذکردرصد فوق30از 

 و خـواهر و بـرادر شـهید    باالي یکسـال اسـارت  سال و یکهمسران آزادگان  فرزندان و باالتر و صد ودر )25(جانبازان بیست وپنج 
مـاه   6درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمنـدگان بـا سـابقه حـداقل      )5(پنج امورایثارگران استان و معرفی شده از سوي بنیاد شهید و

سـال  ) 1( یـک درصد وآزادگان زیر ) 25(فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج  فرزندان آنان و همسر و جبهه ها و حضور داوطلبانه در
  .اختصاص می یابداسارت 

که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده انـد ، عـالوه بـر نمـره مکتسـبه ،      % 25همیه در فرآیند جذب و استخدام مشمولین س -3/7
بر اساس ضرایب اعالم شده توسـط بنیـاد   .(اولویت هاي مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالك عمل خواهد بود

  )شهید و امور ایثارگران
زمـان مقـرر ثبـت نـام      ه دردرصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثـارگران واجـد شـرایط کـ     5حد سهمیه  ن درانتخاب ایثارگرا -4/7

   .انجام خواهد شدنموده اند، 
  . درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت 30مازاد بر  پذیرش  -5/7
نیازي بـه   ،ایثارگران با ارائه تصویر آن امور بنیاد شهید و صورت داشتن کارت شناسایی از هدا درخانواده محترم ش جانبازان و -6/7

   .ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند اخذ و
درصـد سـهمیه قـانونی مربوطـه     ) 3(بـه ترتیـب نمـره فضـلی ازسـه      شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهـی  ه معلولین عادي ب -7/7

  .ودبرخوردار خواهند ب
به داوطلبان بومی درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی  مجوزتمامی باقیمانده سهمیه  -8/7

   .یابداختصاص می
  :دي اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشدافر ا بومی بهداوطلب  -9/7

  : بومی شهرستان 
  .محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشدرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهشهرستان ) الف
محل خدمت که شهرستان ) اعم از شاغل و یا بازنشسته(همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح) ب

  .دمحل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشبازنشستگی آنان با شهرستان یا فعلی 
را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ) ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان(سال از سنوات تحصیلی) 4(داوطلب حداقل چهار) ج

  .محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد
محل مورد تقاضا براي سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان ) 4(مادر ویا همسر وي، حداقل چهار ،داوطلب یا پدر) د

  ).پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.(استخدام را داشته باشند
  : بومی استان 

  .استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشداستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با ) الف
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استان محل خدمت که ) اعم از شاغل و یا بازنشسته(همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح) ب

  .داستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشفعلی یا بازنشستگی آنان با 
استان محل  توالی یا متناوب دررا به صورت م )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان(سال از سنوات تحصیلی) 4(داوطلب حداقل چهار) ج

  .مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد
استان محل مورد تقاضا براي استخدام را سال سابقه پرداخت حق بیمه در ) 4(مادر ویا همسر وي، حداقل چهار ،داوطلب یا پدر) د

  ).پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.(داشته باشند
  .مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشد: 1تبصره
 ،ز هریک از رشته هاي شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردددرصورتی که ظرفیت مورد نیا: 2تبصره

پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر 
  . بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد

  تذکرات-8
  .خواهند بودمنحصراً مجاز به انتخاب یک شغل  داوطلبان -1/8

در آگهـی اسـتخدامی و    تر از مقاطع تحصیلی اعالم شـده درشـرایط احـراز مشـاغل    پائین یاتحصیلی باالتر ك مدار دارندگان -2/8
  .مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مدارك معادل دارندگانهمچنین 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدارك بـه صـورت نـاقص در زمـان     -3/8
گونه مغایرت بین اطالعاتی کـه داوطلـب در زمـان تکمیـل تقاضـانامه ثبـت نـام بـه دانشـگاه اعـالم مـی نمایـد بـا              و یا هر تعیین شده
و بررسی مدارك ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهـد بـود و در هـر مرحلـه از مراحـل آزمـون ،       در اعالم نتیجه  کهمستنداتی 

محرز شود داوطلب به اشـتباه یـا بـه عمـد اطالعـات خـالف واقـع داده و یـا          نهایی پذیرش و حتی در صورتاعالم نتیجه ، مصاحبه 
از انجـام مراحـل    به ترتیب از امتیاز مربوطه محروم و چنانچه فاقد شـرایط منـدرج در آگهـی اسـت ،    واقعیتی را کتمان نموده است ،

تراضـی  و داوطلب حق هیچگونه اع شود اثر  میاستخدامی ، حکم مذبور لغو و بال بعدي محروم گردیده و در صورت صدور حکم
  .را نخواهد داشت 

 5/1حـداکثر بـه میـزان    نگهبـانی  فوریتهـاي پزشـکی و   ی هاي شـغل براي کلیه رشته هاي شغلی به غیر از رشته  انتخاب داوطلبان-4/8
-مـی در آزمون در هر رشته شـغلی  فضلی  نمره کل  به ترتیب  نونیبرابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها و احراز شرایط قا

  .باشد
 اعـالم شـده در آگهـی اسـتخدامی     ظرفیت تعداد و مازاد برداوطلب در یک رشته شغلی یکسان  ودر مواردي که نمره کل د :تیصره
هـاي  هاي تخصصی مالك انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابـر بـودن نمـره آزمـون توانمنـدي     ، ابتدا نمره آزمون توانمنديباشد

  . تخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، مالك عمل قرار خواهد گرفت
نفر باشد و نمره کل ماخوذه در آزمون کتبی نفرات سـوم و چهـارم برابـر باشـد بـر       3اگر در یک رشته شغلی ظرفیت پذیرش : مثال

  .اساس تبصره فوق اقدام خواهد گردید
 3حداکثر به میـزان   )آزمون کتبی(در مرحله اول   نگهبان شغلی کاردان فوریتهاي پزشکی و هاي براي رشته انتخاب داوطلبان -5/8

با رعایـت ظرفیـت پـیش    در آزمون فضلی  نمره کل  به ترتیب نونی برابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها و احراز شرایط قا
  . بینی شده انجام خواهد شد
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وزن  بـر اسـاس   ، برابر ظرفیت مورد نیاز 5/1حداکثر به میزان  مصاحبه قبولی در  پس از انتخاب پذیرفته شدگان در مرحله دوم-6/8

بنـابراین معرفـی   .نمـره مصـاحبه خواهـد بـود    %) 30(و سی درصد) پس از احتساب سهمیه ها (ون  کتبینمره آزم%) 70(هفتاد درصد
  . گیرد صورت می نهایی کلبه ترتیب نمره  افراد به گزینش ، پس از انجام مصاحبه 

هلـت مقـرر بـه هسـته گـزینش دانشـگاه بـراي        پذیرفته شدگان طبـق برنامـه تنظیمـی درم   داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی  -7/8
جـاي وي بـه   هدرصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افـراد ذخیـره بـ   . تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند

  .گزینش معرفی خواهد شد
ارك و طـی مراحـل   شدگان اصلی پس از اعالم نهـایی حـداکثر یکمـاه فرصـت خواهنـد داشـت جهـت تکمیـل مـد          پذیرفته -14/7

 . استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند

   .گردداخذ میدر محل مورد تقاضا خدمت سال  5جهت اشتغال به مدت  تعهد محضريپذیرفته شدگان نهایی، از  -15/7
داوطلبان اطالعات  و   ww.arakmu.ac.ir  به آدرس هرگونه اطالع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی  -16/7

  .مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد
برگ درخواست شغل می باشد الزم است درتکمیل آن نهایت دقـت را  باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل  -17/7

  .به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود
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  اراكعلوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی برگ درخواست شغل از دانشگاه 

    
  
  

  دراین قسمت چیزي ننویسید
  :نام   - 2  :نام خانوادگی   - 1
  £زن  -2              £مرد - 1    : جنس  - 4  :نام پدر  - 3
  :بخش :            شهرستان :       استان : محل تولد   - 6  روز                   ماه                سال :       تاریخ تولد  - 5
محل  - 9  : شماره ملی - 8  :شماره شناسنامه  - 7

  :صدورشناسنامه
  

  £مجرد -2           £هل  متأ     : هلوضعیت تأ-11  :      مذهب                     :        دین  -10
  £داراي معافیت قانونی دائم  -2            £   داراي کارت پایان خدمت  - 1:       وضعیت نظام وظیفه  -12
  :وضعیت ایثارگري  -13

  درصد .................. د جانبازي جانباز                          درص      £       - 1
  روز         ماه          سال :     مدت حضور درجبهه )      ماه حضور داوطلبانه درجبهه 6براي حداقل (رزمنده             £        - 2
  روز          ماه       سال :       آزاده         مدت اسارت      £         - 3
         £همسر         £فرزند    :      هداءفرزند وهمسر ش - 4
     £همسر         £فرزند    :           وباالتر%25فرزند وهمسر جانبازان  - 5
    £همسر         £فرزند    :    فرزند وهمسر آزادگان باالي یکسال اسارت - 6
     £همسر         £فرزند    :      فرزند وهمسر رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه - 7
   £فرزندآزاده         £فرزند جانباز   :      وآزادگان زیر یکسال اسارت % 25فرزند جانبازان زیر - 8
    £برادر         £خواهر    : خواهروبرادر شهدا - 9

مراکز تابعه بازنشسته  )مفقوداالثر و باالتر، آزاده، اسیر و%) 25(بیست و پنج درصد شهید، جانباز(ایثارگرفرزند    -10
  £دانشکده /دانشگاه

          £افراد بومی استان   - 4   £افراد بومی محل مورد تقاضا   - 3    £معلولین عادي  -2    £سهمیه آزاد  -1: سایر موارد  -14
فراد غیر ا -6)   سال .............ماه .............روز ...........مدت خدمت (    £مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان     - 5

  £دهند مشمولین خدمت پزشکان و پیراشکان که خدمت مازاد را اختیاري انجام می -7    £بومی
  £کتري د  £کارشناسی ارشد     £کارشناسی      £کاردانی        £دیپلم بهیاري  : آخرین مدرك تحصیلی -15
  :معدل :                           گرایش تحصیلی   : رشته تحصیلی  -16
  :استان محل تحصیل   :دانشگاه محل تحصیل  -17
   13:    /    /       تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی  -18
  ) فقط یک محل(محل جغرافیایی مورد تقاضا  -20  ) فقط یک شغل :                            (شغل مورد درخواست  -19

  

محل الصاق 
 عکس
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محل جغرافیایی انجام طرح براي مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام تعهدات قانونی هستند محل  -21
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بهداشـتی  دانشکده علوم پزشـکی وخـدمات   / دانشگاه  پیمانیمتقاضی شرکت درآزمون .............................................. اینجانب 
متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تکمیـل نمـوده ام ومسـئولیت    ...................... درمانی 

 بعـد از  قبـل و (درصورت اثبات خالف اظهـارات اینجانـب در هرمقطـع زمـانی     .صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم 
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