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 «  شركتي نيروي فراخوانآگهي »

آزمون کتبی يا مصاحبه )حسب تعداد شرکت از طريق    نيرو  نفر4  جذبنسبت به   در نظر دارد شرکت رهروان طب نوين خليج فارس

کز خدمات جامع سالمت امردر   مت  به صورت شرکتی جهت خدبه شرح جدول ذيل      کارشناس تغذيه شغلی    در رشته   کنندگان( 

معرفی  علوم پزشکی اراک  هسته گزينش دانشگاه    به  ضمنا کليه پذيرفته شدگان پس از انجام مراحل قانونیبه کارگيري نمايد.    اراک

ايشان بررسی خواهدشد.  و به   صالحيت   لذا داوطلبين پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرايط بودن می توانند نسبت 

 خود اقدام نمايند. درخواست  شغل   فرم  تکميل وتحويل

 بعهده شركت كننده مي باشد.مسئوليت عدم مطالعه دقيق شرايط اين آگهي تذكرخيلي مهم: 

 

 

 

 شرايط پذيرش داوطلبان:  
 بکارگيري نيرو شرايط عمومی    -1 

 تدين به دين مبين اسالم يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی   -1/1

 داشتن تابعيت ايران -2/1

 و روانگردانعدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر  -3/1

 عدم سابقه محکوميت جزايی موثر  -4/1

 موجب آراي مراجع قانونی ههاي دولتی بدردستگاه  بکارگيرينداشتن منع  -5/1

 بازخريد خدمت باشند. بازنشسته و يا هاي دولتی وپيمانی ساير دستگاه ثابت و  نبايد مستخدم رسمی،داوطلبان  -6/1

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران  -7/1

 شوند.به کارگيري می آن برايداشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانايی براي انجام کاري که   -8/1

 داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت -9/1

 شرايط اختصاصی به کارگيري نيرو  -2

  به بعد(1361 /10/03متولدين )  کارشناسیدارندگان مدارک تحصيلی   سال تمام براي 40  حداکثر داشتن  -1/2

 موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

تعداد   محل جغرافيايي خدمت عنوان شغل

مورد 

 نياز 

شرايط احراز از نظر مدرك و  جنسيت

 مرد /زن رشته تحصيلي 

 مرکز  شهرستان  

 

کارشناس  

 تغذيه 

   

شهههرسههتان  

 اراک

کز خدمات جامع  امر

    اراکسالمت 

  مرد /زن 4

و  دارا بودن  مدرک تحصيلی کارشناسی 

   کارشناسی ارشد تغذيه
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داوطلبانی که طرح خدمت نيروي انسههانی موظف را به اسههتناد قانون خدمت پزشههکان و پيراپزشههکان و متعهدين   (الف

 خدمت قانون مذکور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق  

  سال يک آزادگان فرزندان و باالتر و درصد پنج  و بيست جانبازان  فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان،  جانبازان،ب(

 . باشند می معاف سن  حداکثر  شرط  از باالتر، و رتاسا

سهال به حداکثر سهن آنها اضهافه خواهد   5(تاميزان ،همسهر( افراد خانواده معظم شههدا)شهامل پدر ، مادر ، خواهر وبرادرج

 گرديد.

الزم به ذکر اسهت مالک عمل   در آگهي توجه كافي داشتته باشتند.داوطلبان بايسهتی به مبناي تاري  هاي اشهاره شهده   –  2/2

می باشههد و مالک محاسههبه    (17/03/1401آخرين روز ثبت نام )پايان طرح ت از تحصههيل، معافيت دائم و غبراي تاري  گواهی فرا

 می باشد.  (10/03/1401)سن اولين روز ثبت نام 

 مربوطه  باشند.می بايست داراي معافيت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت  متقاضيان   -3/2

 مدارک مورد نياز درهنگام ثبت نام: 
 داراي مدارک ذيل باشند:  زمان ثبت نامصرفا داوطلبانی می توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند که در 

 )مندرج در صفحات پايانی آگهی(  شرکت رهروان طب نوين خليج فارسدرخواست شغل از  فرم  ❖

 آگهیدر مندرج در شرايط احراز مشاغل ذکر شدهتحصيلی  و مقطع آخرين مدرک  ❖

 کارت ملی  اصل  ❖

 عکسدارشناسنامه  اصل  ❖

  مدارک دال بر ايثارگري )ويژه داوطلبان ايثارگر( ❖

درصهد )اعم از جانباز و خانواده محترم شههدا (حتی در صهورت داشهتن کارت شهناسهايی از بنياد   25کليه مشهمولين سههميه   ❖

 شهيد و امور ايثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنياد شهيد می باشند.  

 داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت   ❖

 درخصوص مدارك مورد نياز:تذكرات مهم 

يررسهی خواهد شهد، شهرکت  توسهط    (مصهاحبه)باتوجه به اينکه مدارک متقاضهيان، پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون :1تذکر 

، بررسههی براسههاس سههاير  مغاير با شههرايط مندرج در اين آگهی باشههد(  و...  لذا در صههورتيکه مدارک داوطلبان )مدارک ايثارگري

امتياز اولويت يا سههميه مربوطه از داوطلب سهلب خواهد شهد و داوطلب حق   شهرايط وبدون در نظر گرفتن سههميه انجام خواهد شهدو

 . نخواهد داشتهيچ گونه اعتراضی  

ک قطعی براصههالت ضههمنا درصههورت نياز مدارک از مراجع ذيربط اسههتعالم خواهد گرديد و تطبيق اوليه انجام شههده، مال : 2تذکر

 مدارک نخواهد بود. 

: عدم ارائه مدارك كامل براستا  اين آگهي و يا نص  در ارائه مدارك به عهده داوطل  خوادد بود 3تذكر

و ديچگونه اعتراضي پس از تحويل مدارك ناق  قابل پذيرش نخوادد بود. ضمنا عدم ارائه مدارك مبني بر 

 . مي باشدبه منزل عدم تمايل استفاده از سهميه مورد اشاره در اين آگهي  و ... ايثارگري
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 نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز : -3
  شهنبه سهه لغايت    10/03/1401شهنبه  مور    سههروز  13صهب  لغايت سهاعت    9متقاضهيان واجد شهرايط می بايسهت  ازسهاعت -1/3

 تحويل و رسيد دريافت نمايند . مدارک خود را به صورت دستی به آدرس ذيل   17/03/1401

طبقه اول  واحد   راحمدي عضهد)عدالت( سهاختمان پزشهکان م  اباني چهار راه هالل احمر نبش خ  یبهشهت   دي شهه  اباني خ- اراک: آدر 

 .اقدام نمايند(08632219066)شماره تماس  -2

تماس   09023783872شتماره تما :    خانم زماني داوطلبين می توانند  در صهورت داشهتن هرگونه ابهام با نماينده شهرکت  

 حاصل نمايند.

 مدارک مود نياز: -2/3

 )مندرج در صفحات پايانی آگهی(  شرکت رهروان طب نوين خليج فارسفرم درخواست شغل از   ❖

 تصوير آخرين مدرک تحصيلی   ❖

 تصوير کارت ملی  ❖

 تصوير تمام صفحات شناسنامه   ❖

 تصوير پايان طرح )درصورت انجام ( و درصورت تمديد طرح  ، گواهی مربوطه   ❖

تصهوير مدرک ايثارگري )براي داوطلبينی که ميخواهند از سههميه ايثارگيري اسهتفاده کنند ( مدرک خانواده جانباز حتما   ❖

شههههيهد و امور ايثهارگران و خهدمهت داوطلبهانهه جبههه بها قيهد خهدمهت داوطلبهانهه از مراجع ذيصهههالح  و ک ی کهارت  از بنيهاد  

   ايثارگري براي جانبازان و خانواده شهدا

 داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت   ❖

 تيب اثر داده نخواهد شد. تر گردد ارائه (17/03/1401)تاري   که بعد از مدارکی  ناقص و مدارک به  -3/3

تذكر مهم: داوطلبين مي بايستتت  ل ليستتت ارستتال مدارك خود را از شتتركت تحويل نموده و تا پايان  

نزد خود نگهداري كنند. عدم دريافت  ل ليستتت ارستتال مدارك به منزله عدم ثبت نام   مصتتاحبهمراحل 

 تحويل مدارك به منزله تاييد مدارك نمي باشد.   ضمناخوادد بود.

   :مالحظات -4

مرحله از مسهووليت ناشهی از عدم رعايت دقيق ضهوابط وشهرايط اعالم شهده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر  -1/4

مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شههود که داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شههرايط مندرج در آگهی اسههت داوطلب از 

 .انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

دانشهگاه داوطلبان موظفند پس از اعالم اسهامی مرحله اول پذيرفته شهدگان طبق برنامه تنظيمی درمهلت مقرر به هسهته گزينش   -2/4

جاي وي براي تکميل پرونده گزينشهی مراجعه نمايند. درصهورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم يکن تلقی شهده واز افراد ذخيره به

 به گزينش معرفی خواهد شد.

و هيچ گونه رابطه اسههتخدامی با دانشههگاه علوم پزشههکی اراک   افراد پذيرفته شههده با شههرکتهاي پيمانکاري خواهد بوددقراردا -3/4

 نخواهند داشت.  

باتوجه به اين که مالک ثبت نام ازمتقاضهيان تکميل بر  درخواسهت شهغل می باشهد الزم اسهت درتکميل آن نهايت دقت را   -4/4
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 شرکت رهروان طب نوين خليج فارسشغل از بر  درخواست  

 اين فرم می بايست توسط شخص متقاضی تکميل گردد.در غير اين صورت عواقب ناشی از اين مسوله به عهده متقاضی  

 خواهد بود.

 دراين قسمت چيزي ننويسيد

 

 

 

 

 

 

 

 نام :  -2 نام خانوادگی :   -1

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

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

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

 صدورشناسنامه:

 مجرد -           2وضعيت تأهل:      متأهل   -11 دين :                            مذهب :        -10

 آخرين مدرک تحصيلی:   -11

 گرايش تحصيلی :                           معدل : رشته تحصيلی :   -12

 استان محل تحصيل :  محل اخذمدرک تحصيلی:  -13

  13تاري  اخذ آخرين مدرک تحصيلی :    /    /        -14

 :محل جغرافيايی مورد تقاضا  -16 شغل مورد درخواست :                        -15

 

 ..............................خيابان ................... نشانی کامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان  -17

 ت ....................... کوچه ................................پالک ...............................کدپستی ...............................شماره تلفن ثاب

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

 شماره تلفن براي تماس ضروري : -18

رهروان طب شههرکتی شههرکت  بکارگيري نيروي اينجانب .............................................. متقاضههی شههرکت درآزمون  -2319

متن آگهی مربوطهه را بها دقهت وبهه طور کهامهل مطهالعهه وسههه س تقهاضهههاي فوق را)شهههخصههها( تکميهل نموده ام نوين خليج فهارس  

ومسووليت صحت کليه مندرجات آن را به عهده می گيرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هرمقطع زمانی )قبل و 

 نمايم.   بعد از اشتغال ( هر گونه حقی را براي جذب درآن شرکت از خود سلب می

 

 ت متقاضی تاري  تنظيم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگش -20

الصاق محل  
 عکس


