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 «  شركتي نيروي فراخوانآگهي »

در    آزمون کتبی یا مصاحبه )حسب تعداد شرکت کنندگان(از طریق    نیرو  نفر  1  جذب نسبت به   در نظر دارد توانخواهان  شرکت  

به  محالت  کز خدمات جامع سالمت  امردر   مت  به صورت شرکتی جهت خدبه شرح جدول ذیل      کارشناس تغذیهشغلی    رشته

قانونینماید.کارگیري   مراحل  انجام  از  پس  شدگان  پذیرفته  کلیه  دانشگاه    به  ضمنا  گزینش  اراک  هسته  پزشکی  و علوم   معرفی 

تکمیل   لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به  صالحیت ایشان بررسی خواهدشد.

 خود اقدام نمایند. درخواست  شغل   وتحویل فرم 

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

 شرايط پذيرش داوطلبان:  
 بکارگیري نیرو شرایط عمومی    -1 

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی   -1/1

 داشتن تابعیت ایران -2/1

 و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر  -3/1

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  -4/1

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

 بازخرید خدمت باشند. بازنشسته و یا هاي دولتی وپیمانی سایر دستگاه ثابت و  نباید مستخدم رسمی،داوطلبان  -6/1

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  -7/1

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

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت -9/1

 

تعداد   محل جغرافيايي خدمت عنوان شغل

مورد 

 نياز 

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته  جنسيت

 مرد /زن تحصيلي 

 مرکز  شهرستان  

 

کارشناس  

 تغذیه 

   

شههرسهتان  

 محالت

شبکه بهداشت و درمان  

      شهرستان محالت

الف: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم   مرد /زن 1

 تغذیه 

ب: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم  

بهداشت   تغذیه بالینی،   تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، 

  ، بهداشت و ایمنی مواد و کنترل کیفی مواد غذایی

،  غذایی، فیزیولوژي ورزشی گرایش تغذیه ورزشی

مشههروط به دارا  کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی،

  صیلی  رشته تحبودن مدرک تحصیلی کارشناسی 

 .ذکرشده دربند الف
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 شرايط اختصاصي به كارگيري نيرو   -2

  به بعد(1361 /16/08متولدین )  کارشناسیدارندگان مدارک تحصیلی   سال تمام براي 40  حداکثر داشتن  -1/2

 موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسهانی موظف را به اسهتناد قانون خدمت پزشهکان و پیراپزشهکان و متعهدین خدمت قانون  •

 مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

و حداکثر    دل حداقل مع جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط   •

 .  باشندسن معاف می 

 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال  •

داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و   •
 یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها 

مشغول  در • تابعه  واحدهای  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  مستمر  به صورت  در سنوات گذشته  نیروهایی که  خصوص 

 فعالیت بوده اند ، مدت سابقه بیمه مستمر به حداکثر سن افزوده می شود . 

مشغول  درخصوص نیروهایی که در سنوات گذشته به صورت غیر مستمر در دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه   •

 سال به حداکثر سن مقرر افزوده می شود.  8فعالیت بوده اند سوابق بیمه ای غیر مستمر تا سقف 

درج گردیده، اضافه    آگهی  به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن   •

 . باشد سال می( 5)خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند، پنج 

 .  نکته: مالک تاریخ ازدواج و تولد فرزند آخرین روز ثبت نام آزمون می باشد

داشته باشند. الزم به ذکر است مالک عمل   یتوجه کاف  یاشاره شده در آگه  یهاخ یتار  یبه مبنا  ی ستیداوطلبان با  -2/2

و مالک محاسبه    باشدی( م19/08/1401روز ثبت نام )  نیآخرطرح  خدمت    انیپا  ل،یفراغت از تحص  یگواه   خ یتار   یبرا

 .باشدی( م16/08/1401روز ثبت نام)   نیسن اول

کارشناس موردنظر)بر انجام خدمت جهت شغل    یو شرط مبن  دیبدون ق  یتعهد محضر  ستیبایشدگان م  رفتهیپذ -4/2

تغییر شغل، اعمال بسپارد و درصورت درخواست    یجذب دانشگاه در بخش خصوص  طیخدمت طبق شرا  انیتا پا(  تغذیه  

شده و قرارداد آنان لغو و   یانصراف از خدمت تلق  ایدرخواست آنان به منزله استعفاء  ،  مدرک تحصیلی باالتر و یا انتقال  

 .را نخواهد داشت یاعتراض   چگونهیداوطلب حق ه  نصورتیو درا گرددی بالاثر م

 : و سهمیه های قانونی امتیازات 

 الف: سهمیه ایثارگران: 

 ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند.    

 ب: سهمیه بومی  
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 44سازمان اداري و استخدامی کشور و به استناد قانون اصالح ماده  27/07/99مورخ    369488با توجه به بخشنامه شماره  

مجلس شوراي اسالمی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان   16/6/1399قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  

 تهران و مراکزاستانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم محاسبه و مالک عمل قرار می گیرد.

 .شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد - الف         

براساس فرم پیوست مندرج در صفحات پایانی    ونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلیسک  -ب         

 .) ممهور به مهرنیروي انتظامی (پاسگاه یا کالنتري محل احراز گردد

داره آموزش و داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید ا  -ج        

پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید 

 .ساکن بودن مالک عمل قرار گیرد

 .در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان مالک عمل خواهد بود  - د       

 .تقسیمات کشوري در اولین روز ثبت نام مالک عمل براي تعیین بومی بودن خواهد بود - و       

 ج :ساير سهميه ها:

( تا حداکثر  2قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد)  15ماده    "ب" به استناد بند   -1
 خواهد شد. ( به نمره مکتسبه فرد اضافه 10ده درصد) 

 تذكرات مهم درخصوص مدارك مورد نياز:

توسهط شهرکت یررسهی خواهد شهد،   (مصهاحبه):باتوجه به اینکه مدارک متقاضهیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون 1تذکر 

د ، بررسههی مغایر با شههرایط مندرج در این آگهی باشهه ( مدارک ایثارگري  -اعم از بومی بودنلذا در صههورتیکه مدارک داوطلبان )

براسهاس سهایر شهرایط وبدون در نظر گرفتن سههمیه انجام خواهد شهدو امتیاز اولویت یا سههمیه مربوطه از داوطلب سهلب خواهد شهد و 

 داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.  

الک قطعی براصههالت : ضههمنا درصههورت نیاز مدارک از مراجع ذیربط اسههتعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شههده، م2تذکر

 مدارک نخواهد بود. 

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

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

 ايثارگري به منزل عدم تمايل استفاده از سهميه مورد اشاره در اين آگهي مي باشد. -بومي بودن

الزم به ذکر اسهت مالک عمل   در آگهي توجه كافي داشاته باشاند.داوطلبان بایسهتی به مبناي تاری  هاي اشهاره شهده   –  2/2

می باشههد و مالک محاسههبه    (19/08/1401ام )آخرین روز ثبت نپایان طرح ت از تحصههیل، معافیت دائم و غبراي تاری  گواهی فرا

 می باشد.  (16/08/1401)سن اولین روز ثبت نام 

 می بایست داراي معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.متقاضیان   -3/2

 مدارک مورد نیاز درهنگام ثبت نام: 
 داراي مدارک ذیل باشند: زمان ثبت نامداوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در  

 )مندرج در صفحات پایانی آگهی(  توانخواهان  شرکت  درخواست شغل از  فرم  ❖

 آگهیدر مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شدهتحصیلی  و مقطع آخرین مدرک  ❖
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 کارت ملی  اصل  ❖

 عکسدارشناسنامه  اصل  ❖

  مدارک دال بر ایثارگري )ویژه داوطلبان ایثارگر( ❖

درصهد )اعم از جانباز و خانواده محترم شههدا (حتی در صهورت داشهتن کارت شهناسهایی از بنیاد   25کلیه مشهمولین سههمیه   ❖

 شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد شهید می باشند.  

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت   ❖

 

 دارك مورد نياز:تذكرات مهم درخصوص م

یررسهی خواهد شهد، شهرکت  توسهط    (مصهاحبه)باتوجه به اینکه مدارک متقاضهیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون :1تذکر 

، بررسههی براسههاس سههایر  مغایر با شههرایط مندرج در این آگهی باشههد(  و...  لذا در صههورتیکه مدارک داوطلبان )مدارک ایثارگري

امتیاز اولویت یا سههمیه مربوطه از داوطلب سهلب خواهد شهد و داوطلب حق   شهرایط وبدون در نظر گرفتن سههمیه انجام خواهد شهدو

 . نخواهد داشتهیچ گونه اعتراضی  

ک قطعی براصههالت ضههمنا درصههورت نیاز مدارک از مراجع ذیربط اسههتعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شههده، مال : 2تذکر

 مدارک نخواهد بود. 

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

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

 . مي باشدبه منزل عدم تمايل استفاده از سهميه مورد اشاره در اين آگهي  و ... ايثارگري

 نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز : -3
 پنجشههنبه  لغایت    16/08/1401مورخ  دوشههنبه   روز 13صههبل لغایت سههاعت   9متقاضههیان واجد شههرایط می بایسههت  ازسههاعت -1/3

  مدیر امورعمومی( -یا شبکه بهداشت و درمان محالت )آقاي امیري   مدارک خود را به صورت دستی به آدرس ذیل    19/08/1401

 تحویل و رسید دریافت نمایند .

حافظیه    - اراکآدرس:    فاطمیه  -میدان  استانداري  - بلوار  به  ملت  -نرسیده  بانک  بانک    - جنب  پست  فوقانی  شرکت   -طبقه 

 ( اقدام نمایند.33688255-09188695090وريتوانخواهان ) تلفن تماس ضر

 09188695090شااماره تما :     آقاي اصااغري داوطلبین می توانند  در صههورت داشههتن هرگونه ابهام با نماینده شههرکت  

 تماس حاصل نمایند.

 مدارک مود نیاز: -2/3

 )مندرج در صفحات پایانی آگهی(  توانخواهانشرکت  فرم درخواست شغل از   ❖

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی   ❖

 تصویر کارت ملی  ❖

 تصویر تمام صفحات شناسنامه   ❖

 تصویر پایان طرح )درصورت انجام ( و درصورت تمدید طرح  ، گواهی مربوطه   ❖
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تصهویر مدرک ایثارگري )براي داوطلبینی که میخواهند از سههمیه ایثارگیري اسهتفاده کنند ( مدرک خانواده جانباز حتما   ❖

و امور ایثهارگران و خهدمهت داوطلبهانهه جبههه بها قیهد خهدمهت داوطلبهانهه از مراجع ذیصهههالح  و ک ی کهارت    از بنیهاد شههههیهد

   ایثارگري براي جانبازان و خانواده شهدا

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت   ❖

 تیب اثر داده نخواهد شد. تر گردد ارائه (19/08/1401)تاری   که بعد از مدارکی  ناقص و مدارک به  -3/3

تذكر مهم: داوطلبين مي بايساات  ل ليساات ارسااال مدارك خود را از شااركت تحويل نموده و تا پايان  

نزد خود نگهداري كنند. عدم دريافت  ل ليساات ارسااال مدارك به منزله عدم ثبت نام   مصاااحبهمراحل 

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

   :مالحظات -4

مسهوولیت ناشهی از عدم رعایت دقیق ضهوابط وشهرایط اعالم شهده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از  -1/4

آگهی اسههت داوطلب از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شههود که داوطلب اطالعات خالد داده یا فاقد شههرایط مندرج در 

 .انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسهامی مرحله اول پذیرفته شهدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسهته گزینش دانشهگاه  -2/4

جاي وي شهده واز افراد ذخیره بهبراي تکمیل پرونده گزینشهی مراجعه نمایند. درصهورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی  

 به گزینش معرفی خواهد شد.

و هیچ گونه رابطه اسههتخدامی با دانشههگاه علوم پزشههکی اراک   افراد پذیرفته شههده با شههرکتهاي پیمانکاري خواهد بوددقراردا -3/4

 نخواهند داشت.  

باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضهیان تکمیل بر  درخواسهت شهغل می باشهد الزم اسهت درتکمیل آن نهایت دقت را   -4/4
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 توانخواهانشرکت  شغل از بر  درخواست  

 این فرم می بایست توسط شخص متقاضی تکمیل گردد.در غیر این صورت عواقب ناشی از این مسوله به عهده متقاضی  

 خواهد بود.

 دراین قسمت چیزي ننویسید

 

 

 

 

 

 

 

 نام :  -2 نام خانوادگی :   -1

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

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

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

 صدورشناسنامه:

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

 آخرین مدرک تحصیلی:   -11

 گرایش تحصیلی :                           معدل : رشته تحصیلی :   -12

 استان محل تحصیل :  محل اخذمدرک تحصیلی:  -13

  13تاری  اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /        -14

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

 

 ..............................خیابان ................... 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

متن   توانخواهان  شهرکتی شهرکت   بکارگیري نیروي اینجانب .............................................. متقاضهی شهرکت درآزمون  -2319

تکمیل نموده ام ومسههوولیت صههحت کلیه  آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسهه س تقاضههاي فوق را)شههخصهها(  

منهدرجهات آن را بهه عههده می گیرم .درصهههورت اثبهات خالد اظههارات اینجهانهب در هرمقطع زمهانی )قبهل و بعهد از اشهههتغهال ( هر  

 نمایم. گونه حقی را براي جذب درآن شرکت از خود سلب می  

 

 ت متقاضی تاری  تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگش -20

محل الصاق 
 عکس
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 :مهم  تذكرات

  بودن   ساكن  لحاظ   به   استخدام  اولويت  از   استفاده   متقاضي  كه   شهرستان  بومي   داوطلبان   تمامي  براي   فرم   اين  تكميل  1-

 .است  ميباشند،الزامي سكونت سال ده  حداقل  سابقه با

  مورد   شهرستان  در   دبيرستان  يا  و  راهنمايي   ابتدايي،  مقاطع   در  تحصيلي   سوابق  داراي   كه  شهرستاني  بومي  داوطلبان  2-

  سوابق  از   قسمتي   يا   و   تمام   احراز  براي   آن   از   ميتوانند   صرفاً  مربوطه  شهرستان  پرورش   و   آموزش   اداره   تاييد   با   باشند،  تقاضا

 شهرستان  در  آنان  فعلي  سكونت  احراز  براي  فرم  اين  تكميل  و  گردند   بهرهمند   تقاضا  مورد   شهرستان  در  سكونت  سال  ده

 .ميباشد  الزامي  نظر،  مورد 

  از  بخش   يك  از  بيش  در  تقاضا،  مرود   شهرستان  در  خود  سكونت  سال  ده  حداقل  سابقه  تاييد   براي  متقاضي  چنانچه 3-

 .كند   استفاده منظور  اين براي  نيز  فرم اين  از ديگر  نسخه يك  از باشد،ميتواند  داشته سكونت مربوطه  شهرستان

  در (  استانها   مراكز   جز   به )  شهرستاني  بومي   اولويت   از   استفاده   متقاضي   داوطلبان  بهرهمندي  جهت  صرفاً   فرم   اين 4-

 ميباشد  استخدامي  آزمونهاي

 

 شرکت در آزمون  یه بومی استفاده از سهم رم استشهاد محل سکونت جهت ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و  مطلعین از.................................................  ملی  کد..........................................   فرزند.........................................................  اینجانب
 .مایندن  گواهی را  اینجانب سکونت مدت و فعلی سکونت محل  شهرستان  که دارم  تقاضا محل معتمدین

 

 تشكر  با

 اثرانگشت  و  امضاء
 

.....................    شهرستان........................   بخش در حاضر   حال در  باال  نامبرده که مینماییم  گواهی  ذیل  امضاءکنندگان اینجانبان 

 .است داشته  سکونت شهرستان  این  در  نیز ماه.................  سال..............  مدت  و بوده ساکن

 اثرانگشت  و  امضاء. مینمایم گواهی ار  فوق مراتب صحت.................................   ملی کد  به.......................................  اینجانب

 اثرانگشت  و  امضاء. مینمایم گواهی را  فوق مراتب صحت.................................   ملی کد  به.......................................  اینجانب

 اثرانگشت  و  امضاء. مینمایم گواهی را  فوق مراتب صحت.................................   ملی کد  به.......................................  اینجانب

 

 .گردد تكميل( محل كالنتري يا پاسگاه) انتظامي نيروي توسط قسمت اين

 .میباشد ........................................................................  این  تایید  مورد فوق موارد 

 

 امضاء  – مهر محل     

 محل كالنتري يا پاسگاه


