
 «بسمه تعالي » 

 جذب نيروي شركتيآگهي 

 

در نظر دارد برای   جهت تکمیل ظرفیت نیروهای تحت پوشش شرکت آسیا کاران عظیم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني همدان

از محل مجوز شماره  شهرستان های تابعه پایگاههای اورژانسدر جهت خدمت مورد نیاز  کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکي یتأمین نیرو

و کتبي  امتحانبا اخذ ، افراد واجدالشرایط را نفر 12تعداد  معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع 14/11/97د مورخه /8368/209

 .  نماید ریبکارگیبه شرح ذیل  شرکتيپس از طي کردن مراحل گزینش به صورت و عملي ) تست ورزش ( تخصصي  صاحبهم

 جدول رشته هاي شغلي مورد نياز

محل جغرافیایي 
 خدمت

 عنوان شغل
تعداد 
 مورد نیاز

شرایط احراز از نظر مدرك و رشته  جنسیت
 تحصیلي

 توضیحات
 آقا خانم

پایگاه  -رزن 

جاده اي اورژانس 

 قينرجه 

 *  2 کاردان فوریتهای پزشکي
دارا بودن مدرك تحصیلي کارداني 

 پزشکي فوریتهای
- 

 *  2 کارشناس فوریتهای پزشکي
دارا بودن مدرك تحصیلي کارشناسي 

 فوریتهای پزشکي
- 

پایگاه  - تویسركان

جاده اي اورژانس 

 حميل آباد ) ميانده (

 *  2 کاردان فوریتهای پزشکي
دارا بودن مدرك تحصیلي کارداني 

 فوریتهای پزشکي
- 

 *  2 کارشناس فوریتهای پزشکي
مدرك تحصیلي کارشناسي  دارا بودن

 فوریتهای پزشکي
- 

پایگاه  - مالیر

جاده اي اورژانس 

 آشميزان

 ) سد كالن (

 *  2 کاردان فوریتهای پزشکي
دارا بودن مدرك تحصیلي کارداني 

 فوریتهای پزشکي
- 

 *  2 کارشناس فوریتهای پزشکي
دارا بودن مدرك تحصیلي کارشناسي 

 فوریتهای پزشکي
- 

 

ظرفيت مورد نياز در هر محل جغرافيائي و بنا به هر دليلیي در رشیته شیغلي كیاردان فوریتهیاي پزشیکي  صورتيکه در

 تکميل نگردد از رشته شغلي كارشناس فوریتهاي پزشکي پذیرش خواهد شد و بالعکس .

 شرایط عمومي  -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي.  -1/1

 داشتن تابعیت ایران. -2/1

 .تا تاریخ آزمون داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( -3/1

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان. -4/1

 عدم سابقه محکومیت جزایي موثر . -5/1

 رای مراجع قانوني .موجب آهای دولتي بهدردستگاه اشتغالنداشتن منع  -6/1

 های دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. داوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پیماني سایر دستگاه -7/1

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران . -8/1

شوند بر اسااس دساتورالعمل مصاوز از داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن استخدام مي -9/1

 سوی هیأت امناء موسسه. 

 شرایط اختصاصي  -2

 .  آزمونتا تاریخ  و کارشناسي دانيمدارك کار یبرا سن سال 35 حداکثر داشتن -1/2



 ( یا پایه دوم . 2رانندگي ) ز دارا بودن گواهینامه  -2/2

 بخصوص اندامها .نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابي اسکلتي  -3/2

 داشتن قدرت تکلم طبیعي ) نداشتن لکنت زبان ( . -4/2

 داشتن صحت و سالمت در قدرت بینایي و شنوایي . -5/2

 سانتي متر . 165داشتن حداقل قد  -6/2

 . 30و کمتر از  19( بیشتر از  BMIدارا بودن شاخص توده بدني )  -7/2

 رحله مصاحبه انجام و در صورت دارا نبودن شرایط ، فرد مورد نظر حذف خواهد شد .و اندازه گیری قد در اولین م BMIتست  -8/2

 تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند  29/5/1367لغایت  31/6/1359)ازتاریخ الف( داوطلباني که در جبهه های نبرد حق علیه باطل 

به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهاه هاای نبارد 

 حق علیه باطل. 

 ر و فرزنادانبااتتر، همسا و( %25) درصاد پان  و بیست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان ز(

از شارط حاداکثر سان معااف ماي  (با حداقل شش ماه حضور داوطلباناه در جبهاه)و رزمندگان اسارت سالیك باتی و سالیك

 .باشند

، همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تاا  (%25ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پن  درصد) 

 سال . 5میزان 

 مدت خدمت سربازی.( د

داوطلباني که طرح خدمت نیروی انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشاکان و پیراپزشاکان و متعهادین خادمت قاانون  (ها

 .  مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

 پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.مي بایست دارای معافیت یا گواهي طرح اجباری مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان  -9/2

نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به  16/7/93مورخ  854/100در خصوص داوطلباني که به استناد بخشنامه شماره   -1تبصره 

 ارائه گواهي پایان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت مي نماید. 

ایان تیحه نباشند مجااز باه شارکت در دریافت گواهي پ موفق بهطلباني که تا تاریخ آزمون طرح موظفي خود را به پایان نرسانده و ضمناً داو

 . دبودنآزمون نخواه

 نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز  -3

 )یکشنبه( مورخروز  24ساعت لغایت  حداکثر 5/2/98 شنبه مورخ 5روز  صبح 10ساعت از متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند  -1/3

 اقدام نمایند.   azmoon.umsha.ac.irنسبت به ثبت نام الکترونیکي به آدرس اینترنتي   8/2/98

 : مقدماتيمدارك مورد نیاز ثبت نام  -2/3

 الف( تکمیل برگ درخواست شغل 

 شییماره شناسییهو   2007578065721شااماره  حسییابریااال بااه  335000ز( رسااید بااانکي مبنااي باار پرداخاات مبلاا  

باه  مهدییهشیعبه  ملیيبانک ( نزد  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني همدان بنام  ) 100000015310057

پردازند و فرزندان شااهد از  ( مبل  مذکور را مي%50، ایثارگران پنجاه درصد) باشدقابل پرداخت مي در آزمونعنوان حق شرکت 

 پرداخت مبل  مذکور معاف مي باشند. 

 که بایستي متناسب با توضیحات سایت اینترنتي بانضمام فیش بانکي اسکن و ارسال شود. 3×4ج( یك قطعه عکس 

 شود.نميبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هیچ وجه مسترد  -3/3

 :مرحله اول امتحانمدارك مورد نیاز پس از قبولي در -4/3

پاس از  اعاالم ماي گاردددانشگاه  در زمان بندی که متعاقباً در سایتداوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك ذیل را 

 نمایند .  ارائه و رسید دریافتحضوراً  مدیریت منابع انساني دانشگاهاعالم نتای  به همراه اصل مدارك به 



 برابر با اصل نماید. موظف است کلیه تصاویر مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و دانشگاه مدیریت منابع انساني

 اصل آخرین مدرك تحصیلي به همراه تصویر آن. -

 اصل کارت ملي به همراه تصویر آن. -

 اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن . -

 اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي یا معافیت دائم به همراه تصویر آن)ویژه برادران(. -

 اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن. -

 همراه تصویر آن. عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به دال بر ایثارگری و معلولیتاصل مدارك  -

 . اصل سایرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت به همراه تصویر آن -

 

تبصره : مدرك تحصیلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط اساتعالم خواهاد شاد وتطبیاق اولیاه 

 انجام شده در بند فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود.

 

 زمان ومحل توزیع کارت  -4

  azmoon.umsha.ac.irاز طریاق ساایت اینترنتاي باه آدرس   11/2/98مورخ چهارشنبه روز  کارت ورود به جلسه امتحان در

در هنگاام و مکاان برگازاری آزماون  13/2/98جمعه میورخ کتباي روز قابل چاپ و دریافت خواهد بود همچنین زمان برگزاری امتحان 

 اطالع داوطلبان خواهد رسید . توزیع کارت به

 مواد آزمون کتبي شامل :

 سئواتت تخصصي متناسب با رشته شغلي.

 تذکرات  -5 

ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاای جنات تحمیلاي دارناد و نیاز  6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  -1/5

ماه  سابقه  حضور  6مفقودین، آزادگان یك سال و باتی یك سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل خانواده های معظم شهداء، جانبازان، 

داوطلبانه در جبهه های جنت تحمیلي، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهي با رعایت قاوانین ومقاررات مرباوط از اولویات قاانوني 

 برخوردار خواهند بود.

( درصد آن برابر قاوانین ومقاررات بارای پاذیرش ایثاارگران اختصااص ماي یاباد. از 30سي )نیاز اعالم شده تعداد نیروی مورد از کل  -2/5

( درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان 25الذکر، بیست وپن  )درصد فوق30

با معرفي از سوی بنیاد  سال و باتی یکسال اسارت و خواهر و برادر شهیدهمسران آزادگان یك ( درصد و باتتر و فرزندان و25بیست وپن  )

که از کل تعداد مجوز اعالم شده در جدول رشته های شغلي مورد نیااز کسار گردیاده  شهید و امور ایثارگران بدون شرکت در آزمون کتبي

مااه حضاور داوطلباناه در جبهاه هاا و همسار و فرزنادان آناان و  6ن با سابقه حاداقل ( درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگا5و پن ) است

دارا  شرکت در آزمون و درصورتاختصاص مي یابد که ( سال اسارت 1( درصد وآزادگان زیر یك )25فرزندان جانبازان زیر بیست وپن  )

 .برخوردار خواهند بود. ينونقا تیومقررات مربوط از اولو نیقوان تیبا رعا يمندرج درآگه طیبودن شرا

( و بااتتر، آزاده، اسایر و مفقاوداتثر( بازنشساته مراکاز تابعاه دانشگاه/دانشاکده نیاز %25تبصره: فرزندان )شهید، جانباز بیست و پن  درصاد)

 مشمول بند فوق هستند.

شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام  درصد به ترتیب نمره فضلي از بین ایثارگران واجد 5انتخاز ایثارگران در حد سهمیه  -3/5

 خواهد شد. 

 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  30پذیرش مازاد بر   -4/5

ایثارگران تکميل نگردد باقيمانده مجوز به سهميه آزاد تعلق  %30تبصره : در صورتيکه ظرفيت اعالم شده جهت سهميه 

 خواهد گرفت .



( درصد سهمیه قانوني مربوطه برخوردار خواهند 3معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي به ترتیب نمره فضلي ازسه ) -5/5

 بود.

-درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهي به ترتیب نمره فضلي اختصاص مي آزادتمامي باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان  -6/5

 یابد. 

 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک محل جغرافيایي خواهند بود. -7/5

یط احراز مشاالل در آگهاي و همچناین  مادارك معاادل، بارای تر از مقاطع تحصیلي اعالم شده درشرامدارك تحصیلي باتتر یا پائین -8/5

 باشد.شرکت در امتحان معتبر نمي

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت  -9/5

یا فاقد شرایط منادرج در آگهاي اسات داوطلاب از انجاام مراحال بعادی  نام، امتحان و جذز محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده

 از ادامه خدمت وی جلوگیری خواهد شد. اشتغال ، محروم خواهد شد، حتي در صورت 

و باشد. در مواردی که نمره کال دانتخاز داوطلبان به ترتیب باتترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بیني شده مي-10/5

، انتخااز اصالا از ساوی هساته گازینش، عالم شده در آگهي اساتخدامي باشادیکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت ا )کتبي و مصاحبه(داوطلب 

 مالك عمل قرار خواهد گرفت. 

دانشاگاه بارای داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمي درمهلت مقارر باه هساته گازینش  -11/5

جاای وی باه گازینش تکمیل پرونده گزینشي مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده واز افاراد ذخیاره باه

 معرفي خواهد شد.

  ، متعاقباً اطالع رساني خواهد شد .پس از اعالم  اولیه شدگان پذیرفتهزمان تحویل مدارك   -12/5

خواهد بود وداوطلبان اطالعات دانشگاه علوم پزشکي همدان از طریق سایت اینترنتي  مراحل آزمونع رساني درخصوص هرگونه اطال -13/5

 مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

را بیه درتکميل آن نهایت دقت باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل مي باشد تزم اسات  -14/5

 عمل آورده وهيچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

 

 

 نحوه پذیرش و اعالم نتيجه :

 و عملي  برابر ظرفیت هر محل از باتترین نمره مکتسبه مصاحبه تخصصي 3از بین داوطلبان که حد نصاز تزم را کسب نموده اند به میزان 

 د.) تست ورزش ( بعمل خواهد آم

و عملي ) تسیت  درصد آزمون مصاحبه تخصصي 50درصد نمره آزمون كتبي و  50نمره نهایي هر داوطلب از مجموع 

 بدست خواهد آمد. ورزش ( 

 .نفر داراي باالترین نمره 3 آزمون كتبيميانگين نمره  %50حد نصاب هر محل = 

 

 

 

 

 



 برگ درخواست شغل

 

 دراین قسمت چیزی ننویسید

 

 

 نام :  -2 نام خانوادگي :  -1

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

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

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

 

 مجرد -           2وضعیت تأهل:      متأهل  -11 دین :                            مذهب :       -10

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

 وضعیت ایثارگری : -13

1-              جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد 
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دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت  اینجانب .............................................. متن آگهي مربوطه را با
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