
  » بسمه تعالی                                                        «
  آگهی جذب نیروي شرکتی                                                  

نفر نیرو از   29با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان ، شرکت توانخواهان در نظر دارد جهت جایگزین نیروهاي خروجی تعداد 
و مصاحبه ویا بر حسب شرایط و تعداد متقاضیان صرفا ازطریق مصاحبه  ) اختصاصی –عمومی (اري آزمون کتبی طریق برگز

جهت خدمت در مراکز بهداشتی درمانی سطح استان  زیر مجموعه دنشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  اراك ، به 
اي رشته هاي شغلی مشخص شده به صورت شرکتی جذب و بکارگیري شرح جدول ذیل و  پس از طی کردن مراحل گزینش  بر

  . نماید
  .مسئولیت عدم مطالعه دقیق شرایط این آگهی بعهده شرکت کننده می باشد:تذکرخیلی مهم

  جدول رشته هاي شغلی مورد نیاز

  عنوان شغل
  شھرستان 

تعداد مورد 
  نیاز

شرایط احراز از نظر مدرك و رشتھ   جنسیت
  توضیحات  تحصیلي

  زن  مرد

   مراقب سالمت
  زن 

  
کارشناس  - کاردان بھداشت خانواده  زن  _  ١٠  اراک

کاردان - )بھداشت خانواده(بھداشت عمومی
  یا کارشناس مامایی

  

   ایثاگران%٢٥مشمول سھمیھ 

 مشمول سھمیھ آزاد  زن  _  ١  شازند

   مراقب سالمت
  مرد   

  
با مبارزه (کارشناس بھداشت عمومی  _  مرد  ٣  اراک

  )بیماریھا
   ایثاگران%٢٥مشمول سھمیھ 

  مراقب سالمت ماما

  زن  _  ٢  اراک 

  کارشناسی مامایی

    مشمول سھمیھ آزاد
 مشمول سھمیھ آزاد  زن  _  ١  دلیجان

 مشمول سھمیھ آزاد  زن  _  ١  شازند

  کارشناس تغذیھ 

  اراک
  زن  مرد  ٢

  کارشناسی و کارشناسی ارشد تغذیھ

    مشمول سھمیھ آزاد

 مشمول سھمیھ آزاد  زن  مرد  ١  تفرش

  کارشناس پذیرش 

  زن  مرد  ١  اراک
نرم افزار و سخت (کارشناسی کامپیوتر 

  )افزار
  

 مشمول سھمیھ آزاد
  ایثاگران%٢٥مشمول سھمیھ   زن  مرد  ١  شازند 

  ایثاگران%٢٥مشمول سھمیھ   زن  مرد   ١  محالت 

آزادمشمول سھمیھ   کارشناسی پرستاری  زن  _  ١  محالت  پرستار  

  دستیار دندانپزشک

  زن  مرد   ٢  اراک

  
  دارا بودن  مدرک تکنسین سالمت دھان -١
دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و گواھی  -٢

آموزشی طی شده مورد تایید معاونت 
قبل از (بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

ثبت نام گواھی بھ تایید واحد بھداشت دھان 
  . )و دندان معاونت بھداشتی برسد

اولویت با تکنسین سالمت دھان می " 
  ."باشد 
  

 مشمول سھمیھ آزاد
  خنداب

 مشمول سھمیھ آزاد  زن  مرد   ١

  دلیجان
 مشمول سھمیھ آزاد  زن  مرد   ١

  کمیجان
 مشمول سھمیھ آزاد  زن  مرد   ١

  محالت 

  زن  مرد   ١
 مشمول سھمیھ آزاد
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  :شرایط عمومی بکارگیري نیرو - 1

  تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی  - 1/1
  داشتن تابعیت ایران - 2/1
  )ویژه برادران(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت  - 3/1
  عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان - 4/1
  عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  - 5/1
بهموجب آراي مراجع )با واسطه شرکتهاي طرف قرارداد(نداشتن منع بکارگیري دردستگاههاي دولتی   - 6/1

  قانونی 
داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی وقراردادي  سایر دستگاههاي دولتی و یا بازنشسته و  - 7/1

  .بازخرید خدمت باشند
  لتزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ا - 8/1
داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی براي انجام کاري که براي آن استخدام میشوند طبق نظر گروه  - 9/1

  طب کار
داوطلبان نباید منفصل از خدمت و یا اخراج شده دانشگاه و یا سایر موسسات و دستگاههاي دولتی  -  10/1

  .باشند 
  :ختصاصی بکارگیري نیرو  شرایط ا -2
) به بعد 1369/ 26/10متولدین (سال تمام براي دارندگان دیپلم  28 حداکثرسال سن تمام و  20 حداقلداشتن  - 1/2

 40براي دارندگان مدارك تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،) به بعد 26/10/61متولدین(سال تمام  35،داشتن حداکثر سن 
  براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی ) به بعد  26/10/56متولدین (سال تمام 

  .موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره
و باالتر، %) 25(جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )الف

سال و باالترسابقه اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور  همسر و فرزندان آزادگان حداقل یک
  .از شرط حداکثر سن معاف می باشند،  داوطلبانه در جبهه

  سال  5، تا میزان )شامل پدر ، مادر ،خواهر و برادر شهدا(خانواده معظم شهدا ) ب
  مدت خدمت سربازي) ج
را به استناد ) اجباري ، اختیاري و یا در غالب تمدید طرح(طرح خدمت نیروي انسانی موظف داوطلبانی که) د

  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 
مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان در رشته هاي داراي طرح اجباري می بایست داراي معافیت یا گواهی پایان  - 2/2

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

موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می توانند در آزمون شرکت نمایند که 
  .محل گذراندن طرح را ارائه نمایند دانشگاه) انصراف از طرح(  موافقت
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این بند که شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراك می باشند تا زمان شروع به کار با ارائه  1نیروهاي مشمول تبصره : تذکر 
  .گواهی اشتغال به طرح امکان ثبت نام خواهند داشت 

الزم به ذکر است مالك عمل . کافی داشته باشندداوطلبان بایستی به مبناي تاریخ هاي اشاره شده در آگهی توجه  – 3/2
ثبت نام  آخرین روزبراي تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان طرح، و پایان خدمت نظام وظیفه 

  .می باشد) 26/10/97(اولین روز ثبت نام  می باشد و مالك محاسبه سن )03/11/97(
  

  :دستیار دندانپزشکشرایط اختصاصی کلیه رشته ها به غیر از 
، مراقب سالمت ماما، کاشناس تغذیه ، ) زن/ مرد(پذیرش افراد در رشته هاي شغلی مراقب سالمت :  مرحله اول

برابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها و احراز  3کارشناس پذیرش و پرستاردر مرحله اول  حداکثر به میزان 
  .مصاحبه  با رعایت ظرفیت پیش بینی شده انجام خواهد شد/ در آزمون کتبی شرایط قانونی به ترتیب نمره کل فضلی 

برابر ظرفیت قرار گرفته و در مرحله تطبیق مدارك ،  3سپس در مرحله دوم داوطلبانی که در لیست : مرحله دوم 
کت توانخواهان با مدارك آنها تایید گردد، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشی مربوط به رشته شغلی خود که توسط شر

هماهنگی  مرکز بهداشت استان برگزار می گردد،  می باشند و پس از اتمام دوره هاي آموزشی ، از موارد مطروحه در طی 
ن تئوري آزمو   دوره                                                                                                                         

درصد نمره  75درصد نمره تئوري و  70وعملی برگزار می گردد که جهت بهره مندي از حد نصاب،  می بایست حداقل 
  .عملی آن دوره را کسب نمایند

درصد نمره  50در مرحله نهایی پذیرش به ترتیب نمرات کل  فضلی ، که براساس وزن  : پذیرش در مرحله نهایی 
  . صد آزمون مرحله دو م محاسبه می گردد ،  صورت خواهد پذیرفت در 50آزمون مرحله اول و

  :شرایط اختصاصی رشته شغلی دستیار دندانپزشک
انتخاب داوطلبان براي رشته شغلی دستیار دندانپزشک حداکثر به میزان ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها و  

  .ی باشداحراز شرایط قانونی به ترتیب نمره کل فضلی در آزمون م
  .با تکنسین دهان ودندان می باشد اولویت :تذکر مهم  درخصوص رشته شغلی دستیار دندنپزشک •

در خصوص دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم نیز  تنها  گواهی آموزشی  مورد تایید می باشد که از سوي مراجع زیر صادر 
  .گردیده باشد

  )کلیه دانشگاههاي کشور(دانشگاهیجهاد •
  پرستاري کشورسازمان نظام •
  معاونت آموزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور•
  .موسسات آموزشی پژوهشی که عقد قرارداد با دانشگاههاي علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی دارند •
  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش•
  .نمی باشدبدیهی است گواهی هاي صادرشده از کلینیک ها ومطب هاي دندانپزشکی مورد تایی •
الزم به ذکر است کلیه متقاضیان دیپلم که داراي گواهی هاي آموزشی طی شده می باشند ، می بایست  قبل از •

  .ثبت نام گواهی مربوطه  را به تایید واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی برسانند
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  :نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز  - 3
انجام  03/11/1397شنبه مورخ چهار لغایت روز 26/10/1397چهارشنبه مورخ  از روزثبت نام به صورت اینترنتی  - 1/3

) تقاضا نامه ثبت نام(متقاضیان واجد شرایط ملزم هستندنسبت به تکمیل  فرم ثبت نام اینترنتی. خواهد پذیرفت
 ir.ac.arakmu.wwwو یا آدرس    com.blofa.74arak_tavankhahan    الکترونیکی به آدرس اینترنتی

الزم به ذکر است جهت قطعی شدن ثبت نام در پایان کلید ثبت نهایی توسط .مراجعه و فرم مذکور را تکمیل نمایند 
داطلب زده شود و پس از پایان ثبت نام کد رهگیري خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداري 

   .نماید
  )تقاضا نامه ثبت نام(تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی ) الف
ریال به حساب ) پانصد هزار(500000تهیه و بارگذاري فایل اسکن شده رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ) ب

بانک رفاه کارگران شعبه آیت اهللا غفاري شرکت توانخواهان  قابل پرداخت در کلیه شعب   30520939شماره 
مبلغ مذکور را %) 50(، به عنوان حق شرکت درامتحان عمومی و تخصصی ، ایثارگران پنجاه درصدبانک رفاه 

  . میپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند
  .که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه  3×4تهیه و بارگذاري فایل اسکن شده عکس ) ج

  .اقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشودبه ثبت نام ن - 2/3
  :مدارك مورد نیاز - 3/3

دي ماه و یکم ،دوم ،  30، 29 ،26،27، مدارك ذیل رادر روزهاي  عالوه برثبت نام اینترنتیداوطلبان موظف هستند 
  20لغایت ساعت  16:30و بعد از ظهر ها از ساعت  13:30صبح لغایت  8:30سوم بهمن ماه سالجاري  صبح ها از ساعت 

سمت  - کوچه شقایق-روبروي پل باقرزاده - خ طالقانی -اراك: به همراه اصل مدارك به شرکت  توانخواهان به آدرس 
حضوراً ) آقاي قنبري( 09183603929: شماره تماس ضروري    3815668994دپستی ک - شرکت توانخواهان - راست

 لداوطلبانی می توانند به شرکت  مراجعه نمایند که ثبت نام اینترنتی خود را تکمی صرفا.  ارائه و رسید دریافت نمایند
آنها مطابقت داده وبرابر با شرکت موظف است کلیه تصاویر مدارك را با اصل .و کد رهگیري دریافت کرده اندنموده 

  .اصل نماید
  اصل آخرین مدرك تحصیلی  مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی به همراه تصویر آن - 
  اصل کارت ملی به همراه تصویر آن - 
  اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  - 
  )ویژه برادران(به همراه تصویر آناصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  - 
اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا گواهی اشتغال به طرح به همراه  - 

  تصویر آن
  اصل مدارك دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن –
  اصل مدارك دال بر ایثارگري  به  همراه تصویر آن - 
  آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آناصل سایرمدارك طبق مفاد  - 
  اصل فیش واریزي - 
  .)پرینت ثبت نام اینترنتی که موفق به دریافت کد رهگیري شده اند(فرم درخواست شغل محل تکمیل شده  - 
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مدرك تحصیلی وکارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه : تبصره 
  .در بند فوق مالك قطعی براصالت مدارك نخواهد بود انجام شده

ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه  )30/11/97(به مدارك ناقص و مدارکی که  به صورت دستی بعد از تاریخ 
  .پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد

لذا . ، اطالعات وارد شده قابل تغییر نمی باشد بدیهی است پس از اتمام ثبت نام  در سامانه ، تحت هیچ شرایطی : تذکر  
  .در انتخاب سهمیه بومی ، ایثارگري و تاریخ هاي خواسته شده در فرم ثبت نام ، در زمان ثبت نام دقت الزم به عمل آید 

داوطلبین می بایست چک لیست ارسال مدارك خود را از شرکت تحویل نموده و تا پایان مراحل : تذکر مهم
عدم دریافت چک لیست ارسال مدارك به منزله عدم ثبت نام خواهد . خود نگهداري کنند آزمون نزد

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

براي ) 10/11/1397و 09/11/1397(کارت شرکت در آزمون براي داوطلبان روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 
ویا پورتال  com.blofa.74arak_tavankhahan:  مشاهده و پرینت بر روي سایت اینترنتی شرکت به آدرس 

قرار خواهد گرفت ، همچنین زمان ومحل برگزاري     ir.ac.arakmu.wwwدانشگاه علوم پزشکی اراك   به آدرس 
  .اطالع داوطلبان خواهد رسید  امتحان در هنگام توزیع کارت به

:  هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی  شرکت ، اعالم شده در این آگهی به آدرس 
com.blofa.74arak_tavankhahan ویا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراك   به آدرس :ir.ac.arakmu.www   

خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از طریق سایت مذکوریا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراك دریافت 
  .خواهند کرد

  
  
  :مواد امتحان براي مقاطع کاردانی و باالتر عبارتند از  - 5
ریاضی وآمار مقدماتی  - 3) عمومی(زبان انگلیسی  - 2زبان وادبیات فارسی  -1: امتحان توانمندیهاي عمومی شامل - 1/5
سوال به ) 90(اطالعات عمومی ،دانش و متون اساسی  درمجموع به تعداد - 6معارف اسالمی  -5فنآوري اطالعات  -4

ضمناً یک نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط  .طراحی می گردد) یک(1صورت چهارگزینه اي با اعمال ضریب
  . محاسبه خواهد شد

اقلیتهاي دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف میباشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع : تبصره
  . میشود

سوال  به صورت چهار  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 3گزینه اي با اعمال ضریب 

  :مواد امتحان مقطع دیپلم  - 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ریاضی وآمار مقدماتی - 3) عمومی(زبان انگلیسی  - 2زبان وادبیات فارسی  - 1: امتحان توانمندیهاي عمومی شامل - 1/6
سوال به ) 90(اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد -6معارف اسالمی  - 5فن آوري اطالعات  -4

ضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط . طراحی می گردد) نیم(5/0صورت چهارگزینه اي با اعمال ضریب 
  .محاسبه خواهد شد

به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع  اقلیت هاي دینی از پاسخگویی : تبصره
  .می شود

  :امتیازات و سهمیه هاي قانونی و نحوه اعمال آنها  -7
ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ  6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل  - 1/7

خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و باالي یک سال اسارت ، درصورت  تحمیلی دارند و نیز
  .دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود

قررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص درصد آن برابر قوانین وم) 30(از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی  - 2/7
درصد آن به جانبازان وآزادگان و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و ) 25(درصد فوقالذکر، بیست وپنج 30از . می یابد

درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و باالي یکسال اسارت و خواهر و ) 25(همسران جانبازان بیست وپنج 
درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان ) 5(ر شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنجبراد

) 25(ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج  6با سابقه حداقل 
  .ی یابدسال اسارت اختصاص م) 1(درصد وآزادگان زیر یک 

هاي بعمل از آزمون ، براساس هماهنگی) شهیدبه استثناء خواهر وبرادر (درصد  25با توجه به معاف بودن سهمیه  - 3/7
، جذب ایثارگران از محل سهمیه هاي استخدامی صرفا از %)25موضوع سهمیه (آمده با بنیاد شهید وامور ایثارگران استان
پذیرفت  که عالوه بر نمره مکتسبه ، اولویت هاي مندرج در قانون جامع خدمات طریق شرکت  در آزمون، صورت خواهد 
  )بر اساس ضرایب اعالم شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران.(رسانی به ایثارگران مالك عمل خواهد بود

که در  نمایندشرکت  هایی لذا مشمولین سهمیه مذکور مکلفند جهت بهره مندي از سهمیه خود در رشته محل  : تذکر
و شرکت در سایر رشته محل ها با سهمیه آزاد محاسبه . قسمت توضیحات جهت ایثارگران در نظر گرفته شده است

به بنیاد شهید و امور  نمرات مشمولین سهمیه انتخاب ایثارگران مشمول سهمیه، پس از ارسال لیست. خواهد گردید 
رات مربوطه واعالم نتیجه ازسوي بنیاد شهید وامور ایثارگران استان ایشان بر اساس قوانین ومقرایثارگران و انتخاب 
  .صورت خواهد پذیرفت
درصد ایثارگران براي ثبت نام و بهره مندي  از این سهمیه الزاما بایستی  25مشمولین سهمیه  :قابل توجه ایثارگران

ثبت شده باشد ، بنابراین به تمامی  اربیک )سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران(سجایا وضعیت آنان در سیستم 
بهره ایثارگران خواهان بهره مندي از سهمیه استخدامی مذکور توصیه وتاکید می گردد براي حصول اطمینان از امکان 

و یا بنیاد شهید وامور ایثارگران محل پرونده خود نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی  رمندي خود از طریق سایت ایثا
  . لزوم اصالح آن اقدام نمایندخود ودر صورت 

، )پدر ،مادر ،خواهر وبرادر شهید (درصد ایثارگران به استثناي خانواده معظم شهدا 25چنانچه مشمولین سهمیه : تذکر
معافیت از  صرفاسهمیه مذکور قرار نگیرند ، شمول یا ولویت ، در ا وفق ضوابط جاري بنیاد شهید وامور ایثارگران

  .خواهند شد بهره مندحداکثر سن 
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حتی در صورت داشتن کارت شناسایی )اعم از جانباز و خانواده محترم شهدا (درصد  25کلیه مشمولین سهمیه •
  . از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد شهید می باشند

به . درصد و یا بالعکس نمی باشند 5درصد مجاز به بهره مندي از سهمیه استخدامی  25مشمولین سهمیه •
صرفا یکی از سهمیه هاي عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن، 
  . مشخص شده را انتخاب نماید که قابل تغییر در هنگام بررسی مدارك نخواهد بود

واجد شرایط صورت آزاد  سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان %) 5و% 25(درصد  30پذیرش مازاد بر   - 6/7
  .  خواهد گرفت

تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره کل  - 7/7
  . فضلی اختصاص مییابد

  :ب بومی به ا فرادي اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشدداوطل - 8/7
  : بومی شهرستان 

  .شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد) الف
که شهرستان ) بازنشستهاعم از شاغل و یا (همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح) ب

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

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

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

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

  .خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد
را به صورت متوالی یا متناوب در ) ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان(سال از سنوات تحصیلی) 4(ل چهارداوطلب حداق) ج

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

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

نگردد، 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 
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  تذکرات-8
  .شغل خواهند بودداوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک  - 1/8
دارندگان  مدارك تحصیلی باالتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی - 2/8

  .و همچنین دارندگان مدارك معادل، مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند
متن آگهی و یا ارائه مدارك به صورت ناقص در مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در - 3/8

زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام به دانشگاه اعالم می 
ز نماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه و بررسی مدارك ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله ا

محرز شود  و حتی در صورت پذیرش نهاییمراحل آزمون ، اعالم نتیجه مرحله اول ، اعالم نتیجه مرحله دوم ، مصاحبه 
داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است ،به ترتیب از امتیاز مربوطه 

ست ، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و در صورت صدور حکم محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج در آگهی ا
  .استخدامی ، حکم مذبور لغو و بالاثر  می شود و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت 

  :انتخاب داوطلبان براي کلیه رشته هاي شغلی به غیر از رشته دستیار دندانپزشک به شرح ذیل می باشد - 4/8
رش افراد در رشته هاي شغلی مراقب سالمت ، مراقب سالمت ماما، کاشناس تغذیه ، کارشناس پذیرش پذی:  مرحله اول

برابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها و احراز شرایط قانونی به  3و پرستاردر مرحله اول  حداکثر به میزان 
  .خواهد شدترتیب نمره کل فضلی در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده انجام 

برابر ظرفیت قرار گرفته و در مرحله تطبیق مدارك ،  3سپس در مرحله دوم داوطلبانی که در لیست : مرحله دوم 
مدارك آنها تایید گردد، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشی مربوط به رشته شغلی خود که توسط مرکز بهداشت استان 

ره هاي آموزشی ، آزمون تئوري وعملی برگزار می گردد که جهت بهره برگزار می گردد،  می باشند و پس از اتمام دو
  .درصد نمره عملی آن دوره را کسب نمایند  75درصد نمره تئوري و  70مندي از حد نصاب،  می بایست حداقل 

درصد نمره  50در مرحله نهایی پذیرش به ترتیب نمرات کل  فضلی ، که براساس وزن  : پذیرش در مرحله نهایی 
  .درصد آزمون مرحله دو م محاسبه می گردد ،  صورت خواهد پذیرفت 50زمون مرحله اول وآ

در مواردي که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی : تیصره
ابر بودن نمره آزمون مرحله دوم ، استخدامی باشد، ابتدا نمره آزمون مرحله دوم مالك انتخاب خواهد بود؛ و در صورت بر

  . انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، مالك عمل قرار خواهد گرفت
نفر باشد و نمره کل ماخوذه در آزمون  در مرحله نهایی نفرات سوم و  3اگر در یک رشته شغلی ظرفیت پذیرش : مثال

  .چهارم برابر باشد بر اساس تبصره فوق اقدام خواهد گردید
اب داوطلبان براي رشته شغلی دستیار دندانپزشک حداکثر به میزان ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال سهمیه ها انتخ - 5/8

  .و احراز شرایط قانونی به ترتیب نمره کل فضلی در آزمون می باشد
ب نمره معرفی پذیرفته شدگان نهایی کلیه رشته هاي شغلی به گزینش به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش ، به ترتی - 6/8

  . کل نهایی
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داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه  - 7/8
درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره . براي تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند

  .د شدبهجاي وي به گزینش معرفی خواه
قراردادافراد پذیرفته شده با شرکتهاي پیمانکاري خواهد بود و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی  - 7/8

  . اراك نخواهند داشت
:  هرگونه اطالع رسانی از طریق سایت اینترنتی  اعالم شده در این آگهی آدرس  - 8/8

com.blofa.74arak_tavankhahan ویا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراك   به آدرس :ir.ac.arakmu.www  
  .خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از طریق سایت مذکور دریافت خواهند کرد

الزم است درتکمیل آن نهایت باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد  - 9/8
  .دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود

در صورت درخواست شغل محل دوم ،داوطلب می بیست در روز آزمون نسبت به تکمیل فرم مربوطه به منظور  -10/8
  .اولویت دوم اقدام نماید
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  محل الصاق عکس                                                                            برگ درخواست شغل از شرکت توانخواهان 
  
  

  دراین قسمت چیزي ننویسید
  :نام   -2  :نام خانوادگی   -1
  زن  - 2              مرد -1     : جنس -4  :نام پدر  -3
روز                   ماه                :       تاریخ تولد  -5

  سال 
  :بخش :            شهرستان :       استان : محل تولد   -6

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

  
  مجرد -2             متأهل      :وضعیت تأهل-11  :       مذهب:                            دین  -10
  داراي معافیت قانونی دائم  -2                داراي کارت پایان خدمت - 1:       وضعیت نظام وظیفه  -12
  : وضعیت ایثارگري -13

  درصد .................. جانباز                          درصد جانبازي              -1
روز         ماه          :     مدت حضور درجبهه )      ماه حضور داوطلبانه درجبهه 6براي حداقل (رزمنده                     -2

  سال 
  روز          ماه       سال :       آزاده         مدت اسارت               -3
     فرزند           همسر      :      فرزند وهمسر شهداء -4
  :فرزند           همسر     درصد جانبازي:           وباالتر%25فرزند وهمسر جانبازان  -5
  سال.......ماه.......روز: .... فرزند           همسر     میزان اسارت:    فرزند وهمسر آزادگان باالي یکسال اسارت - 6
فرزند           همسر     مدت حضور :      لبانه درجبههفرزند وهمسر رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوط -7

  ماه.... روز : .... در جبهه
  ماه .... روز : .... فرزند جانباز       فرزندآزاده   مدت اسارت:  وآزادگان زیر یکسال اسارت % 25فرزند جانبازان زیر -8
  خواهر           برادر    : خواهروبرادر شهدا -9

              افراد بومی استان -3     افراد بومی محل مورد تقاضا -2        سهمیه آزاد - 1: د سایر موار -14
  افراد غیر بومی     -5)  سال .............ماه .............روز ...........مدت خدمت (مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان         -4

  کارشناسی ارشد         کارشناسی     کاردانی  :آخرین مدرك تحصیلی -15
  :معدل :                           گرایش تحصیلی   :  رشته تحصیلی -16
  :استان محل تحصیل   :دانشگاه محل تحصیل  -17
   13:    /    /       تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی  -18
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فقط یک :                            (شغل مورد درخواست  -19
  )  شغل

  ) فقط یک محل(محل جغرافیایی مورد تقاضا  -20
  

  
 خیابان............................................شهرستان ......................................استان :محل سکونت : نشانی کامل  -22

...................................................  
شماره تلفن ثابت .........................................کدپستی ...............................پالك ................................کوچه 

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

  :شماره تلفن براي تماس ضروري  -23
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی / متقاضی شرکت درآزمون دانشگاه .............................................. اینجانب 

مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت  متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل...................... 
) اشتغال  بعد از قبل و(درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی .کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم 

  هر گونه حقی را براي جذب درآن دستگاه از خود سلب می نمایم 
  

امضاء و اثرانگشت                                                                                  :            تاریخ تنظیم فرم  -24
  متقاضی
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