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 » شرکتی نیروي فراخوانآگهی «
برحسب یا  )عمومی و اختصاصی(کتبیاز طریق برگزاري آزمون  نیرو نفر 45 نسبت به جذب در نظر داردبهبود امداد شرکت 

به صورت مصاحبه در رشته هاي شغلی پرستار وفوریتهاي پزشکی  به شرح جدول ذیل شرایط و تعداد متقاضیان صرفا از طریق 
ضمنا کلیه پذیرفته شدگان پس از .به کارگیري نماید واحدهاي تابعهمت در دانشگاه علوم پزشکی اراك و شرکتی جهت خد
لذا داوطلبین پس از  .صالحیت ایشان بررسی خواهدشد معرفی وعلوم پزشکی اراك هسته گزینش دانشگاه  به انجام مراحل قانونی

 .خود اقدام نماینددرخواست  شغل  تکمیل وتحویل فرم  نسبت بهمطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند 

  .بعهده شرکت کننده می باشدمسئولیت عدم مطالعه دقیق شرایط این آگهی :تذکرخیلی مهم
  

عنوان 
 شغل

تعداد  محل جغرافیایي خدمت
 مورد نیاز

شرایط احراز از نظر مدرك و  جنسیت
 رشتھ تحصیلي

 توضیحات

 مرد زن

 بیمارستان شھرستان  

   پرستار
  
  
    

شھرس          تان 
 اراک

مرکز آموزشی درمانی 
 )ع(امیرالمومنین

دارا بودن  مدرک تحصیلی  مرد زن ١٢
ارشد  –کارشناسی پرستاری 
مرکز آموزشی درمانی  پرستاری 

 )عج(ولیعصر
 مرد زن ٦

مرکز آموزشی درمانی 
 خوانساری

 مرد زن ٦

مرکز آموزشی درمانی 
 رکبیرامی

 مرد زن ٦

بیمارستان فرھنگ  فراھان
 خسروانی

 مرد زن ٢

  
کاردان  

فوریتھای 
   پزشکی

دارا بودن مدرک        مرد _ ١ )ع(بیمارستان امام سجاد  آشتیان
تحصیلی کاردانی در یکی از 

 –رشتھ ھای  پرستاری 
 ––فوریتھای پزشکی 

بیھوشی و ھمچنین داشتن 
پایھ یا  B٢گواھینامھ رانندگی 

  دوم

قبولیھا دراین 
رشتھ شغلی 

در امور حمل 
و نقل 

بیمارستان 
بکارگیری  

 می شوند

 مرد _ ١ بیمارستان والفجر تفرش

 مرد _ ٢ )ع(بیمارستان امام علی کمیجان

بیمارستان امام خمینی  محالت
 )ره(

 مرد _ ١

 مرد _ ٢ بیمارستان مھر خنداب

 
 
 
 

کاردان 
فوریتھای 

 /پزشکی
کارشناس 
فوریتھای 

 پزشکی

  
  

  اراک
  
  
  
  
 

 پایگاه دینھ کبود
 
 
 
 
 
 

 
 

٤ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

_ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 مرد

دارا بودن مدرک      
تحصیلی کاردانی در یکی از 

 –رشتھ ھای  پرستاری 
 ––فوریتھای پزشکی 

بیھوشی و ھمچنین داشتن 
 گواھینامھ رانندگی 

  
اولویت 

پذیرش در 
رشتھ شغلی 

کارشناس "
ھای فوریت

و " پزشکی
کاردان "

فوریتھای 
با " پزشکی

فارغ 
التحصیالن 

رشتھ شغلی  
کارشناس "

فوریتھای 
می "پزشکی 

. باشد  

دارا بودن مدرک : الف  
تحصیلی کارشناسی در یکی 

 –از رشتھ ھای پرستاری 
کارشناس فوریتھای پزشکی 

ھوشبری و ھمچنین داشتن –
دارا )گواھینامھ رانندگی ، ب

ک تحصیلی بودن مدر
کارشناسی ارشد در یکی از 
رشتھ ھای فوریتھای پزشکی 

ھوشبری –پرستاری  –
مشروط بھ داشتن مدرک 

کارشناسی در یکی از رشتھ 
ھای تحصیلی ذکر شده در بند 

 الف 

  
  
  
  

  محالت
 

 
 
 
 

  پایگاھھای شھری
 

٢  
  
 

_ 
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  : شرایط پذیرش داوطلبان

  بکارگیري نیرو شرایط عمومی  -1 
  ین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی تد -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
  عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  -5/1
  موجب آراي مراجع قانونی ههاي دولتی بدردستگاه بکارگیرينداشتن منع  -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
  .شوندبه کارگیري می نایی براي انجام کاري که براي آنداشتن سالمت جسمانی وروانی وتوا -9/1

  شرایط اختصاصی به کارگیري نیرو  -2
سـال   40، )به بعـد  1362/ 21/9متولدین ( سال تمام براي دارندگان مدارك تحصیلی کاردانی وکارشناسی 35 حداکثر داشتن -1/2

  )21/9/1357از تاریخ (براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد  تمام
  .سال به حداکثر سن اضافه خواهد گردید 2پرستاري درخصوص رشته شغلی : تبصره

  .موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد
  انجام شده مدت خدمت سربازي) الف
ن و پیراپزشکان و متعهدین خـدمت  داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکا )ب

  قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 
  .نمی باشدرعایت شرط سنی الزامی  صرفا) به استثنا خواهر و برادر شهید(درصد ایثارگران 25براي مشمولین ) ج
  .حداکثر سن آنها اضافه خواهد گردید سال به 5تامیزان )شامل پدر ، مادر ، خواهر وبرادر(افراد خانواده معظم شهدا) د

الزم بـه ذکـر اسـت مـالك عمـل       .در آگهی توجه کافی داشته باشندداوطلبان بایستی به مبناي تاریخ هاي اشاره شده  – 2/2
مـی  ) 28/9/97(پایان خدمت نظام وظیفه آخـرین روز ثبـت نـام    پایان طرح و ت از تحصیل، معافیت دائم و غبراي تاریخ گواهی فرا

  . می باشد) 21/9/97(شد و مالك محاسبه سن اولین روز ثبت نام با
 .می بایست داراي معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشندمتقاضیان  -3/2

بـه اتمـام رسـیده    ایشـان  دوره خدمت داوطلبانه طرح و تمدید طـرح  ستارانی خوهد بود که ربا پ اولویتدر رشته شغلی پرستاري ، 
تـا قبـل از تـاریخ صـدور      ویـا  معافیت از طرح باشـند  گواهیداراي قبل از  تاریخ صدورآگهی،  تا  کهآن دسته از پرستارانی ( .باشد

  ).گردند می مشمول این بندیز ن صادر گردیدهآنها پایان طرح  گواهیبدون گذراندن تمدید طرح،آگهی 
  :تبصره
مجـاز بـه شـرکت در ایـن آزمـون  مـی        نیز ،یخ تمدید طرح ایشان گذشته باشدماه از تار 18پرستارانی که بیش ازآن دسته از صرفا 
امتیـاز بـه مجمـوع    10، )با احتساب ضزیب منطقـه ( ماه 18قابل توجه می باشد که به ازاي هر ماه خدمت تمدید طرح بیش از . باشند 
  .نخواهد بود امتیاز 60که امتیازات این بند بیش از نهایی داوطلبانه اضافه خواهد شد، امتیازات
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  شرایط اختصاصی رشته هاي شغلی حیطه فوریت هاي پزشکی 
عمـومی ذکـر   عـالوه بـر شـرایط     »کاردان فوریت هـاي پزشـکی  »، »کارشناس فوریت هاي پزشکی«در خصوص مشاغل 

 :، داشتن شرایط ذیل نیز الزامی می باشدشده

صـعب العـالج ماننـد دیابـت، فشـار خـون، آسـم،         داشتن سالمت جسمانی و عدم ابتال به بیماري هاي مزمن، واگیر و -1
  ...نارسایی کلیه، بیماري هاي پیشرفته قلبی و 

  نداشتن صرع و هرگونه بیماري اعصاب و روان -2
که مغایر با توان فیزیکی پرسنل در ارائه خـدمت  (ی بخصوص اندام ها تنداشتن تغییر شکل مادرزادي یا اکتسابی اسکل -3

  ).باشدایف سازمانی ظطبق شرح و
  )نداشتن لکنت زبان(طبیعی زبان  تکلم داشتن قدرت  -4
  داشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل -5
  .الزامی میباشد داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناي معافیت هاي پزشکی -6

هاي پزشکی عالوه بر شرایط منـدرج در  در خصوص رشته هاي شغلی کارشناس فوریت هاي پزشکی و کاردان فوریت 
  :بند قبلی برخورداري از شرایط ذیل نیز الزامی می باشد

  سانتی متر و باالتر 165داراي قد  -1
  19و بیشتر از  30کمتر از  BMI (mass body index)داراي شاخص توده بدنی  -2

رتی که داوطلـب هـر یـک از ایـن شـرایط را      اولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صو BMIاندازه گیري قد و : تذکر
  .باز می ماند) …تست آمادگی جسمانی، آزمایشات پاراکلینیک و (، از انجام سایر مراحل مصاحبه نداشته باشد

  یا پایه دوم) 2ب (داراي گواهینامه رانندگی با آمبوالنس  -3
ی باشند،درصـورت قبـولی در آزمـون بایسـتی     چناچه فاقد گواهینامه مـذکور مـ  ) 1ب(داوطلبان داراي گواهینامه : تبصره

بـدیهی  . از زمـان مصـاحبه ارائـه نماینـد    ماه پـس   6به مدت  یا پایه دوم ) 2ب(تعهد محضري مبنی بر ارئه اصل گواهینامه 
  .فرد کان لم یکن خواهد بوداصل گواهینامه در مدت تعیین شده بکارگیري  است در صورت عدم ارائه

سـه برابـر   ) 3(بدین منظور از حداکثر (ی سریع و صحیح نمهارت هاي بدنی براي امدادرسا داشتن آمادگی جسمانی و -4
داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویت ها و امتیازات کسب شده در آزمـون کتبـی، آزمـون    

  ).آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد
  

  : مدارك مورد نیاز درهنگام ثبت نام
  :داراي مدارك ذیل باشند زمان ثبت ناماوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در صرفا د
v  مندرج در صفحات پایانی آگهی( درخواست شغل از شرکت بهبود امدادفرم(  
v  آگهیدر مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شدهتحصیلی و مقطع آخرین مدرك 

v اصل فیش واریزي 

v  کارت ملی اصل 
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v  عکسداراسنامه شناصل 

v  ویژه برادران(کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم اصل (  
v             مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان مـی بایسـت داراي معافیـت یـا گـواهی پایـان انجـام طـرح خـدمت مربوطـه

 )و تبصره ذیل آن 3/2مطابق با بند (.باشند

v  ایثارگر ویژه داوطلبان(مدارك دال بر ایثارگري(  

v  حتی در صورت داشـتن کـارت شناسـایی از بنیـاد     )اعم از جانباز و خانواده محترم شهدا (درصد  25کلیه مشمولین سهمیه
  . شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد شهید می باشند

v  به عبارت دیگـر هـر   . یا بالعکس نمی باشنددرصد و  5درصد مجاز به بهره مندي از سهمیه استخدامی  25مشمولین سهمیه
صرفا یکی از سهمیه هاي مشخص شده را انتخـاب نمایـد   داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن، 

 . که قابل تغییر در هنگام بررسی مدارك نخواهد بود

v  از شـرکت در  ) خـواهر و بـرادر شـهید   ء نابه اسـتث (درصد ایثارگران  25با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی
آزمون هاي استخدامی، براساس هماهنگی هاي بعمل آمده بـا بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران، مشـمولین سـهمیه مـذکور         

 . ي از سهمیه خود در رشته محل هاي مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردازنددمکلفند جهت بهره من

v  ومی بودن داوطلبمدارك دال بر باصل  

  :شرایط بومی بودن
  دکفایت میکن) یا استانشهرستان (دارا بودن یکی از شرایط ذیل براي بومی                                     

  
محـل مـورد تقاضـا     )بومی استان( یا استان )بومی شهرستان( شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان) الف

  باشد استخدام یکیبراي 
ü تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب 

ü تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر 

 . به منظور استفاده از سهمیه بومی از طریق همسر، تاریخ ازدواج باید قبل از تاریخ ثبت نام باشد: تذکر مهم
یا استان محل خدمت فعلـی یـا    ستانشهر) نشستهاعم از شاغل یا باز(همسر و فرزند کارمند رسمی و پیمانی و یا نیروهاي مسلح ) ب

   .با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد بازنشستگی
ü  پدر ، مادر ، همسر جهت افراد بازنشسته) رسمی یا نیروي مسلح ،پیمانی (حکم بازنشستگی 

ü انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمـانی یـا رسـمی یـا      نام شرکت بهبود امداد به  به  از محل خدمت به کار گواهی اشتغال
 )مربوط به سال جاري(پدر ، مادر ، همسر :نیروي مسلح 

را به صـورت  ) یدانشگاهپیش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا (سال از سنوات تحصیلی) 4(داوطلب حداقل چهار) ج
  .ه باشدندگذرا متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا

ü با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تاییـد شـده بـا مهـر و امضـا       از آموزش و پرورش  گواهی اشتغال به تحصیل معتبر
 )به تاریخ روز(محل تحصیل 

ü یا پیش دانشگاهی براي مقاطع ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان« اصل و تصویر کارنامه هاي تحصیلی« 
 .سال باشد 4بایست حداقل مجموع سنوات تحصیلی می : تذکر 
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در )بکـار  در قبـال اشـتغال  (سال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه     ) 4(داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهار) د
پرداخت حق بیمه به مـدت تعیـین شـده صـرفاً توسـط      .(را داشته باشند بکارگیري براي شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا

  ).تساب استیکی از موارد مذکور قابل اح
ü  شـعب   مهـر  ممهـور بـه  ) همسـر یامـادر   یاپـدر  یـا داوطلـب  (افـراد   سـال یکـی از   4گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل

 رداخت حق بیمهپ

 . به منظور استفاده از سهمیه بومی از طریق همسر، تاریخ ازدواج باید قبل از تاریخ ثبت نام باشد: تذکر مهم
 

استفاده کنند )بندهاي ب و د(توانند از شرایط بومی اعالم شده براي والدین خود  داوطلبان درصورتی می: تذکر مهم
 . مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد) اشتغال، بازنشستگی، پرداخت بیمه(که زمان تحقق موضوع 

v  حسب مدرك تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت و سایر مدارك : تبصره
از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالك قطعی براصالت مدارك  ضرورت
   .نخواهد بود

  :تذکرات مهم درخصوص مدارك مورد نیاز
شـرکت  توسـط  مصـاحبه  / باتوجه به اینکه مدارك متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی :1تذکر 

مغـایر بـا شـرایط منـدرج در ایـن       )به ویژه مدارك ایثارگري، بـومی بـودن  (یررسی خواهد شد، لذا در صورتیکه مدارك داوطلبان 
امتیـاز اولویـت یـا سـهمیه مربوطـه از       ، بررسی براساس سایر شرایط وبدون در نظر گـرفتن سـهمیه انجـام خواهـد شـدو      آگهی باشد

  . نخواهد داشتگونه اعتراضی داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ 
ضمنا درصورت نیاز مدارك از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیـق اولیـه انجـام شـده، مـالك قطعـی براصـالت        : 2تذکر

  . مدارك نخواهد بود
عدم ارائه مدارك کامل براساس این آگهی و یا نقص در ارائه مدارك به عهده داوطلب خواهد بود : 3تذکر

ضمنا عدم ارائه مـدارك مبنـی   . اعتراضی پس از تحویل مدارك ناقص قابل پذیرش نخواهد بود و هیچگونه
  . می باشدبر بومی بودن یا ایثارگري به منزل عدم تمایل استفاده از سهمیه مورد اشاره در این آگهی 

  

  :نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز  -3
روزچهارشـنبه    بعـدازظهر   14لغایـت    21/09/97روز چهارشـنبه  مـورخ    حصـب   8ازساعتمی بایست  متقاضیان واجد شرایط  -1/3

  .تحویل و رسید دریافت نمایند  مدارك خود را به صورت دستی به آدرس ذیل   28/09/97مورخ 
  09363754878: تلفن تماس ضروريشرکت آبتاز پانیذ  –بعثت نبش کوچه  -خیابان شریعتی  -میدان راه آهن  :آدرس
  .رشته و محل جغرافیایی مورد تقاضا بر روي پاکت حتما قید گردد  –و نام خانوادگی نام : توجه

  :مدارك مود نیاز -2/3
v  مندرج در صفحات پایانی آگهی(فرم درخواست شغل از شرکت بهبود امداد(  
v فیش واریزي و کپی اصل  
v  تصویر آخرین مدرك تحصیلی 

v  تصویر کارت ملی 

v  تصویر تمام صفحات شناسنامه 
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v ویژه برادران(ر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم تصوی (  
v  و درصورت تمدید طرح  ، گواهی مربوطه ) درصورت انجام (تصویر پایان طرح  
v  مدرك خـانواده جانبـاز حتمـا    ) براي داوطلبینی که میخواهند از سهمیه ایثارگیري استفاده کنند (تصویر مدرك ایثارگري

امور ایثـارگران و خـدمت داوطلبانـه جبهـه بـا قیـد خـدمت داوطلبانـه از مراجـع ذیصـالح  و کپـی کـارت              از بنیاد شهید و
   ایثارگري براي جانبازان و خانواده شهدا

v منطبق با مواد ذکر شده در این آگهی(ر مدارك دال بر بومی بودن داوطلب تصوی(  
  تکمیل برگ درخواست شغل ) الف
قابـل  ( ینـزد بانـک ملـ   آقاي جابري  0103205869002نوان حق ثبت نام به حساب شماره به ع  هزار ریال پانصدمبلغ ) ب

عنوان حق شرکت درامتحان عمومی و تخصصی داوطلبان پرداخـت نمـوده و اصـل    به) یپرداخت در کلیه شعب بانک مل
  .فیش پرداختی را درتحویل دهند

  )رزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشندپردازند و فمبلغ مذکور را می%) 50(ایثارگران پنجاه درصد( 
  . نوشتن نام و نام خانوادگی داوطلب در فیش واریزي الزامی میباشد: تذکر مهم

   3×4یک قطعه عکس ) ج
  )عکس تمام رخ.(که در سال جاري گرفته شده باشد 3×4عکس •    
  .هرگونه لکه باشدتصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و •    
  .حتی االمکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد•    
  .عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد: 1بصره ت 
  .گردد نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب می درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت: 2تبصره  

اشتباهی از طرف داوطلب ، فرد به عنوان متخلف تلقـی و مطـابق مقـررات بـا وي رفتـار      درصورت ارسال عکس :  تبصره 
  .خواهد شد

ترتیب اثر داده نخواهـد شـد و وجـوه پرداختـی بـه هـیچ        ارائه گردد )82/9/97(که بعد از تاریخ مدارکی ناقص و مدارك به  -3/3
  .وجه مسترد نمی گردد

لـذا  . و  ارسال مدارك ، تحت هیچ شرایطی ، اطالعات وارد شده قابل تغییر نمـی باشـد   بدیهی است پس از اتمام ثبت نام :  2تذکر 
  .در انتخاب سهمیه بومی و تاریخ هاي خواسته شده در فرم ثبت نام ، در زمان ثبت نام دقت الزم به عمل آید 

پایـان  داوطلبین می بایست چک لیست ارسال مدارك خـود را از شـرکت تحویـل نمـوده و تـا      : تذکر مهم
عدم دریافت چک لیست ارسال مدارك بـه منزلـه عـدم ثبـت نـام      . مراحل آزمون نزد خود نگهداري کنند

  . تحویل مدارك به منزله تایید مدارك نمی باشد ضمنا.خواهد بود
  زمان ومحل توزیع کارت  -4

خواهد ) com.abtazpaniz.www(از طریق سایت اینترنتی  اعالم شده در این آگهی آزمون هرگونه اطالع رسانی درخصوص
  .دریافت خواهند کرد یا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراكبود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از طریق سایت مذکور

و یا و غیره از طریق همین سایت نحوه برگزاري زمان برگزاري آزمون،  خصوصدراطالع رسانی هرگونه : تذکر مهم
  .انجام خواهد پذیرفتی اراك پورتال دانشگاه علوم پزشک
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از آنجا که حسب شرایط و تعداد متقاضیان و نظر کمیته آزمون استخدام دانشگاه ممکن است آزمون صرفا از طریق  -5
سایت  مصاحبه تخصصی صورت پذیرد، لذا زمان و چگونگی آزمون کتبی یا مصاحبه متعاقبا از طریق

)com.abtazpaniz.www( در صورت برگزاري آزمون کتبی . لوم پزشکی اراك اعالم خواهد شدپورتال دانشگاه ع ویا
  :مواد امتحان به شرح ذیل می باشد

-فـن  -4ریاضی وآمـار مقـدماتی    -3) عمومی(زبان انگلیسی  -2زبان وادبیات فارسی  -1: امتحان توانمندیهاي عمومی شامل -1/5

سـوال بـه صـورت    ) 90(ومبـانی قـانون درمجمـوع بـه تعـداد     اطالعـات سیاسـی واجتمـاعی     -6معارف اسـالمی   -5آوري اطالعات 
  . ضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. طراحی می گردد) نیم(5/0چهارگزینه اي با اعمال ضریب 

  . شودامتحان توزیع میباشند وامتیاز آن درسایر موارد هاي دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف میاقلیت: تبصره
سوال  به صورت چهار گزینه اي  45امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد  -2/5

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

   مالحظات -7
ماه  سـابقه  حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـاي جنـگ تحمیلـی         6جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل  ایثارگران شامل -1/7

دارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یـک سـال و بـاالي یـک سـال اسـارت و رزمنـدگان بـا سـابقه          
میلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایـت قـوانین   ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تح 6حداقل 

  .ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود
از . درصـد آن برابـر قـوانین ومقـررات بـراي پـذیرش ایثـارگران اختصـاص مـی یابـد          ) 30( بکارگیري نیرو سیاز کل مجوز  -2/7

ن بـه جانبـازان وآزادگـان فاقـد شـغل و فرزنـدان و همسـران شـهداء و فرزنـدان و          درصـد آ ) 25(الذکر، بیست وپنج درصد فوق30
سال و باالي یکسال اسارت و خواهر و بـرادر  درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یک) 25(همسران جانبازان بیست وپنج 

 6یه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سـابقه حـداقل   درصد سهم) 5(شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج
) 1(درصد وآزادگـان زیـر یـک    ) 25(ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج 

  .سال اسارت اختصاص می یابد
 5انتخاب ایثارگران در حـد سـهمیه    و درصد  25سهمیه مشمول ایثارگران از میان  درصد 25انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3/7

و به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمـان مقـرر ثبـت نـام      درصد 5ایثارگران مشمول سهمیه درصد از میان 
  . نموده اند، انجام خواهد شدشرکت یا مصاحبه  در آزمون

  . واجد شرایط صورت خواهد گرفت با سایر داوطلباناز طریق رقابت  راندرصد سهمیه ایثارگ 30مازاد بر پذیرش   -4/7
درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهـی بـه ترتیـب نمـره      داوطلبان بومیبه  تمامی باقیمانده سهمیه مجوز -5/7

  . یابدفضلی اختصاص می
  :باشدداوطلب بومی به ا فرادي اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل  -6/7
  .یکی باشد بکارگیريشهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي ) الف
که شهرستان یا استان محل ) اعم از شاغل و یا بازنشسته(همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح) ب

  .با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان
را به صورت متوالی یا ) یدانشگاهپیش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا (سال از سنوات تحصیلی) 4(داوطلب حداقل چهار) ج

  .متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد
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در شهرستان و یا استان ) قبال اشتغال(در سال سابقه پرداخت حق بیمه ) 4(یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهارداوطلب ) د
پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل .(محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند

  ).احتساب است
  .ن براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشدمبناي استان و شهرستا: 1تبصره
درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته هاي شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی : 2تبصره

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

  .شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بودرشته داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک  -7/7
تخدامی و همچنـین   تر از مقاطع تحصیلی اعـالم شـده درشـرایط احـراز مشـاغل در آگهـی اسـ       مدارك تحصیلی باالتر یا پائین -8/7

  .و داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد باشدمعتبر نمی بکارگیريمدارك معادل، براي شرکت در امتحان و 
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بـود ودر هـر مرحلـه از     -9/7

ذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط منـدرج در آگهـی اسـت داوطلـب از     مراحل ثبت نام، امتحان و ج
  .انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

. باشـد انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می-10/7
داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعـالم شـده در آگهـی اسـتخدامی باشـد،      در مواردي که نمره کل دو 
هـاي  هـاي تخصصـی مـالك انتخـاب خواهـد بـود؛ و در صـورت برابـر بـودن نمـره آزمـون توانمنـدي            ابتدا نمره آزمون توانمنـدي 

  . عمل قرار خواهد گرفت ، مالكعلوم پزشکی اراك  دانشگاه تخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش
  .بر اساس نمره فضلی آزمون عمومی صورت می پذیرد  مقطع دیپلمانتخاب افراد اصلی و ذخیره براي مشاغلی :  تبصره

برابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه هـا و   )یک و نیم( 1.5حداکثر به میزان رشته شغلی پرستاربراي انتخاب داوطلبان  -11/7
  . قانونی به ترتیب باالترین نمره ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده انجام خواهد شد  احراز شرایط

برابر ظرفیت مـورد نیـاز پـس از اعمـال     ) سه( 3انتخاب داوطلبان براي رشته هاي شغلی فوریت هاي پزشکی حداکثر به میزان . 12/7
  . مره ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده انجام خواهد شد سهمیه ها و احراز شرایط قانونی به ترتیب باالترین ن

 برابـر ظرفیـت مـورد نیـاز     )و نـیم  یک( 1.5 حداکثر به میزان مصاحبه پس ازقبولی در  انتخاب پذیرفته شدگان در مرحله دوم-13/7
و سـی  ) احتسـاب سـهمیه هـا و ضـرایب    پـس از  (نمره کل آزمـون  کتبـی  %) 70(بر اساس وزن هفتاد درصد پس از انجام مصاحبه ، 

صـورت   نهـایی  کـل به ترتیـب نمـره    بنابراین معرفی افراد به گزینش ، پس از انجام مصاحبه .نمره مصاحبه خواهد بود%) 30(درصد
  . میگیرد

ترتیـب  پس از انجام مصاحبه  به تعداد یک برابـر ظرفیـت پـذیرش بـه     )  در صورت داشتن مصاحبه( معرفی افراد به گزینش  -14/7
  . صورت میگیرد نهایی نمره کل
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داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشـگاه  -15/7
جـاي وي  درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به. براي تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند

  .به گزینش معرفی خواهد شد
و هیچ گونه رابطه استخدامی بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی اراك      افراد پذیرفته شده با شرکتهاي پیمانکاري خواهد بوددقراردا -16/7

  . نخواهند داشت
ــی       -17/7 ــایت اینترنتـــ ــق ســـ ــان از طریـــ ــوص امتحـــ ــانی درخصـــ ــالع رســـ ــه اطـــ ــن    هرگونـــ ــده در ایـــ ــالم شـــ اعـــ

خواهد بود وداوطلبان اطالعات مـورد نیـاز خـود را    یا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراك   )com.zpanizabta.www((آگهی
  .دریافت خواهند کرد سایت مذکور طریق از

باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است درتکمیل آن نهایت دقـت را   -18/7
  .چگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بودبه عمل آورده وهی
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  بهبود امدادشرکت برگ درخواست شغل از 
  در غیر این صورت عواقب ناشی از این مسئله به عهده متقاضی .این فرم می بایست توسط شخص متقاضی تکمیل گردد

  .خواهد بود
  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 .................. رصد جانبازي جانباز                          د      £       - 1
    روز.....ماه     .....سال....: مدت حضور درجبهه )      ماه حضور داوطلبانه درجبهه 6براي حداقل (رزمنده             £        - 2
  روز .....ماه    .....    سال..... :  آزاده         مدت اسارت      £         - 3
         £همسر         £فرزند    :      شهداءفرزند وهمسر  - 4
  : درصد جانبازي   £همسر         £فرزند    :           وباالتر%25فرزند وهمسر جانبازان  - 5
  روز..... ماه   .....  سال   .....   :مدت اسارت   £همسر         £فرزند    :    فرزند وهمسر آزادگان باالي یکسال اسارت - 6
مدت خدمت    £همسر         £فرزند    :      زند وهمسر رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبههفر - 7

  روز    .....ماه      .....سال    ....  :داطلبانه
     روز    سال       ماه    :    درصد جانبازي £فرزند جانباز  : وآزادگان زیر یکسال اسارت % 25فرزند جانبازان زیر - 8

  سال       ماه       روز:     مدت اسارت £فرزندآزاده  
    £برادر         £خواهر    : خواهروبرادر شهدا - 9

  £ )مفقوداالثر و باالتر، آزاده، اسیر و%) 25(بیست و پنج درصد شهید، جانباز(ایثارگرفرزند    -10
          £افراد بومی استان   - 4   £  شهرستانافراد بومی  - 3    £ی شغل محلافراد بوم  -2    £سهمیه آزاد  -1: سایر موارد  -14

      £فراد غیر بومیا - 5
  : آخرین مدرك تحصیلی -15
  :معدل :                           گرایش تحصیلی   : رشته تحصیلی  -16
  :استان محل تحصیل   :مدرك تحصیلیاخذمحل  -17
   13:    /    /       رك تحصیلی تاریخ اخذ آخرین مد -18
  ) فقط یک محل(محل جغرافیایی مورد تقاضا  -20  ) فقط یک شغل :                            (شغل مورد درخواست  -19

  

محل الصاق 
 عکس
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  ...................بان خیا..............................شهرستان ......................................استان :محل سکونت : نشانی کامل  -21
  .......................شماره تلفن ثابت ...............................کدپستی ...............................پالك ................................کوچه 

  .....................................شماره تلفن همراه ...............................کد شهر 
  :شماره تلفن براي تماس ضروري  -22
مـتن   شـرکت بهبـود امـداد    شـرکتی  بکـارگیري نیـروي   متقاضی شرکت درآزمون.............................................. اینجانب  -23

یت صـحت کلیـه   تکمیـل نمـوده ام ومسـئول    )شخصـا (آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامـل مطالعـه وسـپس تقاضـاي فـوق را     
هـر  ) اشـتغال   بعـد از  قبـل و (درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانـب در هرمقطـع زمـانی    .مندرجات آن را به عهده می گیرم 

   .از خود سلب می نمایمشرکت گونه حقی را براي جذب درآن 
  

  امضاء و اثرانگشت متقاضی                                :                                                             تاریخ تنظیم فرم  -24
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