« بسمه تعالي »

« آگهي پذيرش نیروی شرکتي در رشته های شغلي کارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو و بهداشتي ،گروه پرستاری
و کاردان فوريتهای پزشکي »
دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي و درماني استان آذربایجان غربي در نظر دارد بر اساس مجوزهای شمااره /972/0777د
مورخ  29/70/92و شااره  077/902مورخ  22/72/97معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،نسبت بمه انتخما
نیروی واجد شرایط و معرفي به شرکت پیاانکاری طرف قرارداد در رشته های شغلي کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو و بهداشتي،
گروه پرستاری و کاردان فوریتهای پزشکي مطابق با دستورالعال مصو
مصاحبه (علمي ،عملي)

هیات امناء و از طریق برگزاری آزمون عمومي ،تخصصيي،

و گزينش با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نااید.

(جدول نياز های مشاغل کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو و بهداشتي ،گروه پرستاری و کاردان فوریتهای پزشکي)
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شرايط احراز (کد رشته تحصیلي)
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غذایي با گرایش کنترل کیفي
(کد )2011یا کارشناسی ارشد
زیست فناوری پزشکی
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کارشناسي ارشد زیست
شناسي – علوم گیاهي با
گرایش سیستااتیک (کد)2013
دارا بودن مدرک تحصیلي
کارشناسي ارشد شیاي با
گرایش تجزیه (کد)2013

توضیحات:
 -1داوطلبین رشته شغلي کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو ،بهداشتي (کد شغل محلهای  )0772-0772-0779-0770دارای آزمون کتبي
نبوده و پذیرش آنان صرفاً از طریق مصاحبه علاي صورت خواهد پذیرفت.
 -9الزم به ذکر است معدل ،سابقه کار(مرتبط با رشته شغلي) ،شرکت یا هاکاری در طرح های تحقیقاتي و  ...در پذیرش رشته
شغلي مذکور دارای امتیاز مي باشد.
 -2الزم است تکایل فرم ثبت نام با رعایت کد مربوط به هر شغل محل و رشته تحصیلي صورت پذیرد.
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توضیحات :
 -0در رشته شغلي پرستار با کد شغل محل ( 0779بیاارستان امام خایني (ره) پلدشت) اولویت پذیرش در صورت کسب حد نصا
با پذیرش مرد مي باشد.
 -9الزم است تکایل فرم ثبت نام با رعایت کد مربوط به هر شغل محل و رشته تحصیلي صورت پذیرد.
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توضیحات :
 -0الزم است تکایل فرم ثبت نام با رعایت کد مربوط به هر شغل محل و رشته تحصیلي صورت پذیرد.
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توضیحات :
 -0الزم است تکایل فرم ثبت نام با رعایت کد مربوط به هر شغل محل و رشته تحصیلي صورت پذیرد.
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توضیحات :
 -0الزم است تکایل فرم ثبت نام با رعایت کد مربوط به هر شغل محل و رشته تحصیلي صورت پذیرد.
تذکر :داوطلبان در تاام رشته های شغلي یاد شده منحصراً مجاز به انتخا یک شغل و یک محل جغرافیایي مي باشند.

 -1شرايط پذيرش داوطلبان :
 -2-1شرايط عمومي بکارگیری :
 -0داشتن تابعیت ایران
 -9تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رساي کشور مصرح در قانون اساسي
 -2التزام به قانون اساسي جاهوری اسالمي ایران
 -2انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانوني
 -3عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
 -9نداشتن سابقه محکومیت جزایي موثر
 -0داشتن سالمت جسااني ،رواني و توانایي برای انجام کاری که برای آن بکارگیری مي شوند (طبق نظر پزشک طمب کمار
دانشگاه).
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تذکرات مهم در خصوص شرايط عمومي :
افرادی که مجاز به شرکت در اين آزمون نیستند عبارتند از :

 -0مستخدمین رساي ،ثابت و پیااني دستگاههای اجرایي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها.
 -9انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط دانشگاه/دانشکده و سایر دستگاهها و موسسات دولتي.
 -2افرادی که به موجب آراء مراجع قضائي و ذیصالح ،از خدمات دولتي منع شده باشند.
 -2افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمانها ،شرکتهای دولتي و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتي که شاول قانون بر
آنها مستلزم ذکر نام است ،دارند.
 -3دارندگان مدرک تحصیلي معادل در رشته تحصیلي آگهي شده.
 -9دارندگان مدرک تحصیلي باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلي اعالم شده در شرایط احمراز مشماغل منمدرج در آگهمي
(مدارک مرتبط با شغل آگهي شده).
الزم به ذکر است در صورت شرکت هر يک از مشمولین بندهای مذکور ،چنانچه در هر يک از مراحل آزمون يکي از موارد فيو محيرز
گردد داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و حتي در صورت بکارگیری ،اشتغال فرد کان لم يکن تلقي مي گردد.

 -2-2شرايط اختصاصي بکارگیری :
الف :شرايط سني داوطلبان :
0م داشتن حداکثر  27سال تاام (متولدین  0230/79/02به بعد).
تبصره  :موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر ،به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف  -جانبازان ،آزادگان ،فرزندان و هاسران شهدا ،فرزندان و هاسران جانبازان  93درصد بمه بماال ،فرزنمدان و هاسمران
آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهمه از
شرط حداکثر سن معاف مي باشند.
ب  -افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ،مادر ،خواهر و برادر) تا میزان  3سال.
پ  -رزمندگان دارای کاتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.
ت  -داوطلباني که طرح خدمت نیروی انساني موظف را باستناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجمام داده انمد ،بمه
میزان انجام خدمت فوق.
ث  -مدت خدمت سربازی انجام شده.

تذکر  :مالک عال برای محاسبه سن داوطلبین اولین روز ثبت نام ( )0220/79/02خواهد بود.
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ب  :ضوابط و مقررات پذيرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان :
 -0دارا بودن معافیت یا گواهي پایان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان .
تبصرره  : 1مشاولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین خدمت قانوني «اجبماری» در واحمدهای تابعمه ایمن
دانشگاه بوده و از میزان تعهدات آنان حداکثر  2ماه باقي مانده باشد (مالک عال برای محاسبه حداکثر سه‹ ›2ماه ،از تاریخ
آخرین روز ثبت نام ميباشد) .ميتوانند در آزمون مذکور شرکت ناایند.
تبصره  : 2در خصوص داوطلباني که باستناد بخشنامه شااره  077/032مورخ  22/0/09وزارت متبوع نسبت به تادید طمرح
آنان اقدام شده است ،هاچنین داوطلباني که باستناد بند  0بخشنامه شااره /972/0320د مورخ  0229/73/92متقاضي انجام
خدمات قانوني بدون احتسا ضریب منطقه خدمتي باشند ،در مدت باقیاانده تا سقف قانوني نیازی به ارائه گمواهي پایمان
طرح ندارند و گواهي اشتغال به طرح برای اینگونه افراد کفایت مي نااید .ضاناً مشاولین مذکور شاغل در واحمدهای تابعمه
سایر دانشگاهها نیز مي توانند با ارائه گواهي مربوطه در این آزمون شرکت ناایند.
تذکر  :مشاولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین خدمت قانوني «اجباری» در واحدهای تابعه سمایر دانشمگاهها
مي باشند ،حق شرکت در این آزمون را ندارند.

پ :عالوه بر شرايط فو الذکر دارا بودن شرايط ذيل برای رشته شغلي کاردان فوريتهای پزشکي الزامي مي باشد :
 -0داشتن سالمت کامل جسااني و عدم ابتال به بیااریهای مزمن ،واگیر و صعب العالج ماننمد دیابمت ،فشمار خمون ،آسمم،
نارسایي کلیه ،بیااریهای پیشرفته قلبي و مانند اینها.
 -9نداشتن صرع و هرگونه بیااری اعصا و روان.
 -2نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابي اسکلتي بخصوص اندامها (که مغایر با توان فیزیکي پرنسمل در ارائمه خمدمت
طبق شرح وظایف سازماني باشد).
 -2داشتن قدرت تکلم طبیعي زبان ) نداشتن لکنت زبان(.
 -3داشتن قدرت بینایي و شنوایي کامل.
 -9دارای قد  093سامتي متر و باالتر.
 -0دارای شاخص توده بدني  (Index Body Mass) BMIکاتر از  27و بیشتر از . 02
تبصره  :افرادی که  BMIآنان در محدوده تعین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعال اجرایي
مربوطه برای انجام «تست بیوالکتریک امپدانس» معرفي مي شوند و تصایم گیری نهایي در خصوص آنها طبق جمداول
دستورالعال صورت مي گیرد.
ترذکر  :اندازه گیری «قد» و « »BMIاولین مرحله از مصاحبه مي باشد و در صورتي که داوطلب هر یک از این شمرایط را
احراز ننااید از انجام سایر مراحل مصاحبه (تست آمادگي جسااني ،آزمایشات پاراکلینیکي و  )...باز مي ماند.
 -0دارای گواهینامه رانندگي با آمبوالنس پایه دوم «ب( »2مالک عال برای محاسمبه گواهیناممه پایمه دوم «  »9تماریخ
صدور گواهینامه به آخرین روز مهلت ثبت نام ( )0220/79/20مي باشد).
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 -2داشتن آمادگي جسااني و مهارتهای بدني برای امدادرساني سریع و صحیح (بدین منظور حداکثر تا سه برابر ظرفیمت از
داوطلبان واجد شرایط به ترتیب ناره فضلي و پس از اعاال اولویتها و سهایه های قانوني ،آزمون آمادگي جسمااني بمه
عال خواهد آمد).
3ـ مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام :
صرفاً داوطلباني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذيل باشند :

 -0مدرک و مقطع تحصیلي مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهي.
 -9کارت ملي.
 -2شناسنامه عکس دار.
 -2کارت پایان خدمت نظام وظیفه عاومي و یا معافیت دائم.
 -3مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر).
 -9مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهي معلولیت از سازمان بهزیستي).
 -0مدارک دال بر بومي بودن (حسب مورد براساس هریک از موارد چهارگانه ذکر شده در ردیف  2آگهي «شرایط بومي بودن»).

تبصره  :مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومي بودن ،تقسیاات کشوری در زمان ثبت نام ميباشد.
 -0گواهي «پایان طرح» و یا «معافیت» برای مشاولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان.
 -2گواهي«اشتغال به طرح» برای مشاولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حمین خمدمت قمانوني «اجبماری» در
واحدهای تابعه این دانشگاه بوده و از میزان تعهدات آنان حداکثر  2ماه باقي مانده باشد (مالک عال برای محاسبه حمداکثر
سه « »2ماه ،از تاریخ آخرین روز ثبت نام ميباشد)
 -07گواهي«اشتغال به طرح» برای مشاولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خمود را باسمتناد بخشمنامه شمااره
 077/032مورخ  22/0/09تادید ناوده اند و هاچنین داوطلباني که باسمتناد بنمد  0بخشمنامه شمااره /972/0320د ممورخ
 0229/73/92متقاضي انجام خدمات قانوني بدون احتسا ضریب منطقه خدمتي مي باشند،

تذکر مهر  : 1مدرک تحصیلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد
و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعي براصالت مدارک نخواهد بود.
تذکر مه  : 2مالک عال برای محاسبه سن داوطلبین اولین روز ثبت نام ( )0220/79/02و مالک محاسبه تاریخ گواهي فراغمت
از تحصیل ،پایان خدمت ،معافیت دائم و گواهینامه پایه دوم «  »9آخرین روز مهلت ثبت نام ( )0220/79/20خواهد بود.
تذکر مه  : 3داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در این آزمون ثبت نام ناایند که عنوان مقطع تحصیلي ،رشته تحصیلي و یا
گرایش رشته تحصیلي آن ها به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهي باشد ،لذا داوطلباني
که مقطع تحصیلي ،رشته تحصیلي و یا گرایش -رشته تحصیلي آنها عیناً در آگهي درج نشده باشد از ثبت نام خودداری ناایند.
بدیهي است در هر مرحله از فرایند آزمون و معرفي به شرکت مشخص گردد که مقطع تحصیلي ،رشته تحصیلي و یا گرایش
تحصیلي آن ها با شرایط ذکر شده در آگهي منطبق نبوده و دارای پسوند و یا پیشوند(گرایش) بیش از آنچه در آگهي آمده است،
باشد داوطلب از ورود به سایر مراحل حذف شده و حق هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
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تذکر مهر  : 4با توجه به اینکه مدارک داوطلبان توسط موسسه (پس از تعیین نارات داوطلبان در آزمون عامومي و تخصصمي)
بررسي خواهد شد ،لذا در صورتي که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در ایمن آگهمي و هاچنمین اطالعمات منمدرج در
تقاضانامه ثبت نامي باشد ،هیچ گونه حقي برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از مراحل آزمون ،اعمالم نتمای اولیمه،
مراحل گزینشي و مصاحبه و حتي درصورت پذیرش نهایي ،داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.

4ي مراحل ثبت نام:
 -0تکایل فرم ثبت نام اینترنتي (برگ درخواست شغل) :
تذکر  : 1با توجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکایل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است درتکایل آن نهایت دقمت
را به عال آورند چون هیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
 -9ارسال فایل عکس اسکن شده ،داوطلب مي بایست یک قطعه عکس پرسنلي خود را با مشخصات زیر اسکن ناموده و
فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نااید:
 عکس  2×2که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تاام رخ).
 عکس اسکن شده فقط باید با فرمت  JPGباشد.
 اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  977×277و حداکثر  277×277پیکسل باشد.
 تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لکه باشد.
 حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  07کیلوبایت بیشتر باشد.
 حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 حتي االمکان عکس رنگي و دارای زمینه سفید باشد.


اسکن عکس از روی کارتهای شناسایي (کارت ملي ،شناسنامه و )...قابل قبول نايباشد و داوطلبان الزم اسمت از
اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق ،اقدام به اسکن ناایند.

تذکر  : 2در صورت ارسال عکس غیرمعتبر ،ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب خواهد شد .با توجه به
مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلي ،درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان ،که این موضوع اکثراً برای داوطلبماني
که در کافينت ثبت نام مي کنند رخ داده است ،تاکید ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافي نتها انجام ميدهید ،عالوه بر
کنترل اطالعات ثبت نامي ،حتااً نسبت به کنترل عکس ارسالي دقت ناایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شاا
ارسال نگردد .بدیهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف داوطلب ،فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات بما
وی رفتار خواهد شد.
تذکر  : 3الزم به توضیح است داوطلبان بایستي در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام ناوده و از موکول ناودن آن به
روزهای پایاني خودداری ناایند.
تذکر  : 4داوطلبان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام ،کد رهگیری خود را یادداشت ناوده و تا پایان مراحل بکمارگیری
نزد خود نگهداری ناایند.
تذکر  : 5به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هیچ وجه مسترد نايگردد.
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 5ي زمان و هزينه ثبت نام :
ثبت نام به صورت اینترنتي از روز دوشنبه مورخ  20/79/02لغایت ساعت  92روز شنبه مورخ  20/79/20انجام خواهد پذیرفت
و داوطلبان واجمد شمرایط مميبایسمت در تماریخ همای ممذکور بمه سمایت دانشمگاه بمه نشماني  www.umsu.ac.irو یما
 azmoon.umsu.ac.irمراجعه و پس از پرداخت مبلغ  377/777ریال (پانصد هزار ریال) به صمورت الکترونیکمي و بما کارتهمای
بانکي متصل به شبکه ی شتا نسبت به تکایل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده اقدام ناایند.
 -6زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت کارت شرکت در آزمون :
کارت شرکت در آزمون در روزهای سه شنبه مورخ  20/70/92و چهارشنبه مورخ  20/70/93برای مشاهده و پرینت بمر روی
سایت دانشگاه به نشاني  www.umsu.ac.irو یا  azmoon.umsu.ac.irقرار خواهد گرفمت .هاچنمین زممان و محمل
برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.
ترذکر  :الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالي از سوی داوطلبان نبوده و ممدارک
داوطلبان پس از اجرای آزمون و اعالم نتای اولیه بررسي خواهد شد.

7ي مواد آزمون کتبي :
به هر یک از داوطلبان ،یک دفترچه سوال عاومي و یک دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد.
کلیه دروس آزمون عاومي و اختصاصي به صورت چهار گزینه ای با ضریب یک ( )0برای سواالت حیطمه عامومي و ضمریب دو ()9
برای سواالت حیطه تخصصي طراحي خواهند شد ،ضاناً به ازای هر سه پاسخ غلط ،یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

مواد آزمون عمومي  :به شرح ذیل تعیین مي شود:
 -0فناوری اطالعات (مهارتهای هفت گانه )ICDL
 -9زبان و ادبیات فارسي
 -2معارف اسالمي
 -2زبان انگلیسي – عاومي
 -3اطالعات سیاسي ،اجتااعي و مباني قانوني
 -9هوش و تواناندی های عاومي

تبصرره  :اقلیتهای دیني مصرح در قانون اساسي جاهوری اسالمي ایران از پاسخگویي به سوال های معارف اسالمي معاف بوده و
در این صورت ناره مکتسبه این داوطلبان ،بر اساس مجاوع تراز شده سایر سوالهای آزمون عاومي محاسبه خواهد شد.

مواد آزمون تخصصي  :به شرح ذیل تعیین مي شود:
سوالهای حیطه تخصصي آزمون با توجه به دانش و مهارتهای تخصصي متناسب با رشته های شغلي طراحي خواهد شد .
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 -8امتیازات و سهمیههای قانوني:
الف :سهمیه ايثارگران:
براساس ماده  90قانون جامع خدات رساني به ایثارگران ،در هر آزمون ابتدا از کل مجوز تخصیص یافتمه سمي درصمد «»%27
برای پذیرش ایثارگران اختصاص مي یابد (بیست و پن درصد « »%93سهایه مربوط به مشاولین بند «المف» و پمن درصمد
« »%3سهایه باقیاانده نیز مربوط به مشاولین بند « » مي باشد).
الف :1-سهمیه بیست و پنج درصد ( )%25ايثارگری :


بیست و پن درصد ( )%93مجوز به ایثارگران (شامل جانبازان ،آزادگان فاقمد شمغل و فرزنمدان و هاسمران شمهدا و
فرزندان و هاسران جانبازان بیست و پن درصد و باالتر و فرزندان و هاسران آزادگان دارای یک سال و باالی یکسال
اسارت و خواهر و برادر شهید)در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهي ،تعلق مي گیرد.

الف :2-سهمیه پنج درصد ( )%5ايثارگری :


بکارگیری سهایه پن

درصد ( )%3صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامي انجام مي پذیرد ،مشاولین این سهایه به

شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهي و کسب حد نصا الزم ،از طریق رقابت با کلیه مشاولین این سهایه به ترتیب
ناره مکتسبه از حداکثر پن درصد ( )%3کل مجوز آگهي شده برخوردار خواهند شد و الزم به ذکر است سهایه تعیمین
شده به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و هاسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان
زیر  %93و فرزندان آزادگان کاتر از یکسال اسارت در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهي تعلمق ممي گیمرد.
انتخا

اولویت در مشاولین پن درصد ( )%3با رزمندگان مي باشد( .رزمندگان در صورت ثبت نام و داشمتن شمرایط

احراز الزم در حد سهایه تعیین شده  ،از شرط حد نصا

در آزمون معاف مي باشند) و سایر مشاولین سهایه مذکور

در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.
ب :سهمیه معلولین عادی :


معلولین عادی (با ارائه معرفي نامه از بهزیستي) به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهي و کسب حد نصا

الزم بمه

ترتیب ناره مکتبسه از حداکثر سه درصد ( )%2کل مجوز آگهي شده برخوردار خواهند شد (مشروط به داشتن سمالمت
جساي و رواني الزم برای ایفای شغل مورد نظر با تایید مرکز تخصصي طب کار)
توجه مه  :پذیرش مازاد بر سهایه ایثارگران و معلولین از طریق رقابت با سمایر داوطلبمان واجمد شمرایط در سمهایه آزاد
صورت خواهد گرفت.

پ :سهمیه آزاد :


کل سهایه پس از کسر سهایه های ایثارگران ( - %27مندرج در بند الف) و معلولین عادی ( - %2مندرج در بنمد ) بمه
داوطلبان بومي شهرستان درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهي و کسب حدنصا ناره ،به ترتیب ناره فضملي،
اختصاص خواهد یافت .در صورتيکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته شغل محلهای مندرج در آگهي از بین داوطلبمان
بومي شهرستان ،تکایل نگردد ،پذیرش بقیه افراد تا تکایل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومي اسمتان» و سمپس
داوطلبان «غیربومي» به ترتیب ناره فضلي صورت ميپذیرد.
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 -9شرايط بومي بودن :


افرادی که حداقل دارای یکي از ویژگیهای زیر باشند ،حسب مورد داوطلب « بومي شهرستان» یا «بومي اسمتان» تلقمي
مي گردند.

الف  :بومي شهرستان :
 -0شهرستان محل تولد داوطلب یا هاسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری یکي باشد.
 -9هاسر و فرزندان کارمندان رساي ،پیااني و قراردادی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شماغل و یما بازنشسمته) کمه
شهرستان محل خدمت فعلي یا بازنشستگي «هاسر یا والدین داوطلب» با شهرستان محل ممورد تقاضما بمرای بکمارگیری
داوطلب یکي باشد.
 -2داوطلب حداقل چهار ( )2سال از سنوات تحصیلي (ابتدایي ،راهناایي ،دبیرستان و پیش دانشگاهي) را به صورت متوالي
یا متناو در شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری طي کرده باشد.
 -2خود داوطلب یا پدر ،مادر و یا هاسر داوطلب حداقل چهار ( )2سال سابقه پرداخت حق بیامه در شهرستان محمل ممورد
تقاضا برای بکارگیری را داشته باشد.
ب  :بومي استان :
 -0استان محل تولد داوطلب یا هاسر وی با استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری یکي باشد.
 -9هاسر و فرزندان کارمندان رساي ،پیااني و قراردادی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان

محل خدمت فعلي یا بازنشستگي «هاسر یا والدین داوطلب» با استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری داوطلمب یکمي
باشد.
 -2داوطلب حداقل چهار( )2سال از سنوات تحصیلي (ابتدایي ،راهناایي ،دبیرستان و پیش دانشگاهي) را به صورت متوالي
یا متناو در استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری طي کرده باشد.
 -2خود داوطلب یا پدر ،مادر و یا هاسر داوطلب حداقل چهار ( )2سال سابقه پرداخت حق بیاه در استان محل مورد تقاضا
برای بکارگیری را داشته باشند.

تذکرات مه در خصوص اولویت بومي بودن :
تذکر  : 1داوطلبان در صورتي مي توانند از شرایط بومي اعالم شده برای والدین و هاسر خود (موضوع بندهای  9 ،0و « 2بومي
شهرستان یا استان» استفاده ناایند که زمان تحقق موضوع (ازدواج ،اشتغال ،بازنشستگي یا پرداخت حق بیاه) قبل از تاریخ
آخرین روز ثبت نام ( )0220/79/20باشد.
تذکر  : 2در خصوص بندهای  2شرایط «بومي شهرستان یا استان» احتسا سنوات پرداخت بیاه صرفاً به پرداختهایي کمه در
قبال اشتغال فرد صورت گرفته باشد ،لحاظ خواهد شد( .پرداخت بیاه روستایي ،بیاه در قبال خدمات درمماني ،بیامه دوران
سربازی و  ...مورد قبول ناي باشد).
تذکر  : 3در خصوص بندهای  2شرایط «بومي شهرستان یا استان» شهرستان محل خدمت (گارگاه) که بیاه بابت آن پرداخت
شده است مالک عال مي باشد نه شهرستان صادر کننده گواهي پرداخت حق بیاه.
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تذکر  : 4در خصوص بندهای  9شرایط «بومي شهرستان یا استان» محلي که فرد در آن بازنشست شده مالک عال مي باشمد
نه محل انتقال مستاری بازنشستگي.
تذکر  : 5مبنای شهرستان یا استان برای تعیین نوع بومي بودن ،تقسیاات کشوری در زمان ثبت نام آزمون فوق مي باشد.
تذکر  : 5کلیه داوطلبان مشاول شرایط بومي ،الزم است در صورت قرار گمرفتن در فهرسمت پذیرفتمه شمدگان مرحلمه اول
آزمون ،مستندات و مدارک بومي بودن را به هاراه سایر مدارک مورد نیاز جهت بررسي به موسسه ارائه ناایند.

 -11مصاحبه :
پس از اعالم نتای اولیه آزمون کتبي در رشته شغلي کاردان فوریتهای پزشکي(دارای مصاحبه عالمي) ،بمه میمزان سمه برابمر
ظرفیت هر شغل محل به ترتیب ناره فضلي (پس از اعاال امتیازات و سهایه های قانوني و اولویت بومي) برای بررسي ممدارک
از داوطلبان دعوت بعال خواهد آمد و در صورت تائید مدارک ،برای انجام مصاحبه به شرح ذیل اقدام خواهد شد.

الف :سنجش قد و ( BMIشاخص توده بدني) :ارزیابي شرایط فیزیکي افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن.
 :سنجش وضعیت و آمادگي جسااني  :ارزیابي قدرت بدني و چابکي و توانایي ،مدیریت زمان داوطلبان.
ترذکر  :اندازه گیری «قد» و « »BMIاولین مرحله از مصاحبه مي باشد و در صورتي که داوطلب هر یک از این شرایط را احمراز
ننااید از انجام مراحل بعدی مصاحبه ( تست آمادگي جسااني ،آزمایشات پاراکلینیکي و  )...باز مي ماند.

 -11نحوه پذيرش داوطلبان و اعالم نتیجه :
اعالم نتیجه ،تعیین حد نصا و انتخا افراد در هر یک از رشته شغل محلها براساس دسمتورالعال نحموه برگمزاری آزممون
مصو هیات امناء و به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت :
 -1محاسبه ناره کل داوطلبان (مجاوع نارات کل عاومي و اختصاصي) این ناره مالک تعیین حد نصا خواهد بود.
 -2تعیین حد نصا ناره علاي الزم :شرط الزم (و نه کافي) برای اعاال سهایه های قانوني و انتخا داوطلبین جهمت اعمالم
نتیجه اولیه آزمون به منظور بررسي مدارک ،حد نصا ناره بر مبنای کسب حداقل  37درصد ( )%37میانگین امتیاز سه نفر
دارای باالترین ناره آزمون به روش ذیل تعیین مي گردد.
حد نصا =  × %37میانگین ناره کل سه نفر دارای باالترین امتیاز
تبصره  :در صورت عدم تأمین نیروهای مورد نیاز ،ماکن است حسب نظر موسسه حد نصا ناره آزممون تما تکایمل ظرفیمت
کاهش داده مي شود.
 -3ارائه کارنامه اولیه به کلیه داوطلبان توسط موسسه صرفاً جهت اطالع از وضعیت ناره ها و کسب یا عدم کسب حمد نصما
ناره مي باشد.
 -4اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون براساس ناره فضلي با احتسا اولویتها و سهایه های قانوني حداکثر تما
سه برابر ظرفیت از طریق و سایت موسسه جهت بررسي مدارک و مستندات.
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 -5انطباق مدارک و مستندات ارائه شده با اطالعات ثبت نامي (خوداظهاری) داوطلب در تقاضانامه که به تأییمد (امضماء و اثمر
انگشت) داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوی موسسه.
 -6اعاال اولویتها و سهایه های قانوني بر اساس مدارک و مستندات مثبته.
 -7اعالم نتیجه نهایي در رشته های شغلي فاقد مصاحبه با ضریب یک ( )0برای سواالت حیطه عاومي و ضمریب دو ( )9بمرای
سواالت حیطه تخصصي (ناره کل آزمون کتبي) و در رشته های شغلي دارای مصاحبه ،بر اساس هفتاد درصمد ( )%07نامره
کل آزمون کتبي (پس از احتسا اولویتها و سهایه های قانوني) و سي درصد ( )%27ناره مصاحبه.
 -8معرفي پذیرفته شدگان نهایي به هسته گزینش به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب ناره کل نهایي خواهد بود.

 -12مدارک مورد نیاز پس از قبولي درمرحله اول آزمون :
داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون موظف هستند مدارک خود را در مهلت مقرر و براساس زمانبدی اعالم شمده از طریمق
سایت دانشگاه ،به هاراه اصل مدارک به موسسه ارائه و رسید دریافت ناایند .موسسه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصمل
آنها مطابقت داده و برابر با اصل  /تائید نااید.
تبصره  :مدرک تحصیلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط اسمتعالم خواهمد شمد
وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعي براصالت مدارک نخواهد بود.

تذکرات کلي :
 -0به مدارک ارسالي دارندگان مدرک تحصیلي مرتبط باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلي اعالم شده درشرایط احراز مشاغل مورد
اشاره و هاچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد و در صورت شرکت در آزمون ،در هر یمک از مراحمل بکمارگیری ایمن
موضوع محرز گردد از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت معرفي به شرکت ،معرفي آنان کان لم یکن تلقي خواهد شد .
 -9مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحلمه از
مراحل ثبت نام ،امتحان و معرفي به شرکت محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقمد شمرایط منمدرج درآگهمي اسمت
داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و درصورت عقد قرارداد ،از طریق شرکت طرف قرارداد نسمبت بمه لغمو قمرارداد وی اقمدام
خواهد شد.
 -2اخذ تائیدیه مدارک تحصیلي متقاضیان درصورت پذیرش نهایي (حداکثر  9ماه پس از اعالم نتیجه) ازسموی دانشمگاه الزاممي
است.
 – 2اعالم نتای اولیه صرفاً بر اساس اطالعات خود اظهاری داوطلبین بوده و نتیجه نهایي پس از بررسي مدارک و مستندات ارائمه
شده از جانب داوطلبان و مطابقت آن با مفاد آگهي اعالم خواهد شد.
 - 3کسب حد نصا

ناره الزم در آزمون هیچ گونه حق جذ و بکارگیری برای داوطلبان ایجاد ناي کند.

 -9انتخا داوطلبان به ترتیب باالترین ناره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلي با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بیني شده و
با رعایت شرایط مندرج در آگهي صورت مي پذیرد.
 -0در صورت اعتراض به نتای نهایي آزمون ،داوطلبان حداکثر بادت پانزده روز ( 03روز) پس از اعالم نتای فرصمت دارنمد کمه
اعتراض خود را بصورت کتبي به موسسه تحویل و موسسه موظف است مراتب را بررسي و نتیجه را به داوطلبان اعالم ناایمد .الزم
بذکر است به اعتراضاتي که پس از مهلت مقرر واصل گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 -0بکارگیری پذیرفته شدگان نهایي آزمون از طریق شرکت طرف قرارداد و پس از طي مراحل گزینشي صورت خواهد پذیرفت.
تبصره  :پذیرفته شدگان موظفند پس از اعالم نتای نهایي آزمون طبق برنامه تنظیاي در مهلت مقرر به هسته گمزینش دانشمگاه
برای تکایل پرونده گزینشي مراجعه ناایند .درصورت عدم مراجعه تا ده روز (07روز) از اعالم نتای  ،قبولي افراد کان لم یکن تلقي
شده و نفرات ذخیره به جایگزیني آنان به هسته گزینش معرفي خواهند شد.
 -2پذیرفته شدگان نهایي ،متعهد مي شوند در محل مورد تقاضا خدمت ناایند در غیر این صورت عدم نیاز به خمدمات آنمان بمه
شرکت طرف قرارداد اعالم و از افراد ذخیره وفق مقررات به جایگزیني آنان معرفي خواهند شد .
 -07پذیرفته شدگان آزمون هیچگونه رابطه استخدامي و یا قرارداد مستقیاي با دانشگاه نخواهند داشت و بکارگیری آنان صرفاً از
طریق شرکتهای پیاانکاری طرف قرارداد با دانشگاه خواهد بود و این نوع رابطه کماری بعمداً هیچگونمه تعهمد اسمتخدامي بمرای
دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.
 -00هرگونه اطالع رساني درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتي دانشگاه بعال خواهد آمد و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود
را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
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دراین قسمت چیزی ننویسید

محل الصاق
عکس

برگ درخواست شغل:
 -1نام خانوادگی :

 -2نام :

 -3نام پدر:

 -4جنس :

 -5تاریخ تولد :

روز

سال

ماه

 -7شماره شناسنامه :

زن 

مرد 

شهرستان :

 - 6محل تولد  :استان :
 -8شماره ملی:

 -11دین :

مذهب :

 -12وضعیت نظام وظیفه :

کارت پایان خدمت 

بخش :

 -9محل صدورشناسنامه:
متاهل 

 - 11وضعیت تاهل :

مجرد 

معافیت قانونی دائم 

 -13سهمیه ایثارگران :

الف  :سهمیه  25درصد ایثارگری :
 -1جانباز 
 -2فرزند و همسر شهداء :فرزند 

همسر 

 -5فرزند و همسر جانبازان  %25و باالتر :فرزند 

همسر 

 -6فرزند و همسر آزادگان باالی یکسال اسارت  :فرزند 
 -7خواهر و برادر شهداء  :خواهر 

همسر 

برادر 

ب  :سهمیه  5درصد ایثارگری :
 -1رزمنده (حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه)  مدت حضور در جبهه :

ماه

روز

سال

 -2فرزند و همسر رزمنده (حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه) فرزند  همسر  مدت حضور در جبهه  :روز
 -3فرزند آزادگان کمتر از یک سال اسارت :



مدت اسارت :

ماه

روز

ماه

سال

سال

 -4فرزند جانبازان زیر  %25درصد   :درصد جانبازی  ..................درصد.
 -14سهمیه معلولین عادی 
 -15سهمیه آزاد (برابر مفاد مندرج در بند  9آگهی « شرایط بومی بودن»)  :الف -بومی شهرستان  ب -بومی استان  ج  -غیر بومی 
 -16مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان :
الف :مشمولین خدمت در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی :
اجباری  تمدید طرح  ( مدت خدمت  ........... :روز  .............ماه  .............سال )
ب :مشمولین خدمت در واحدهای تابعه سایر دانشگاه ها  :تمدید طرح  ( مدت خدمت  ........... :روز  .............ماه  .............سال )
 -17آخرین مدرک تحصیلی  :کاردانی 

کارشناسی 

کارشناسی ارشد 

 -18رشته تحصیلی :

 -19گرایش تحصیلی :

 -21معدل :

 -21دانشگاه محل تحصیل :

 -22استان محل تحصیل :

 -23تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی 13..../../.. :

 -24شغل مورد درخواست ( ............................. :فقط یک شغل)

 -25محل جغرافیایی محل مورد تقاضا ( .......................فقط یک محل)

 -26محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که در حین انجام تعهدات قانونی هستند محل خدمت ...........
 -27نشانی کامل  :محل سکونت  :استان  ......................................شهرستان  ............................................خیابان...................................
کوچه  ................................پالک  ...............................کدپستی  .........................................شماره تلفن ثابت ........................................
کد شهر  ...............................شماره تلفن همراه .....................................
 -28شماره تلفن برای تماس ضروری ........................................... :
 -29اینجانب  ..............................................متقاضی شرکت در آزمون شرکتی که از طریق شرکتهای پیاانکاری طرف قرارداد با دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شده ،می باشم و اظهار می دارم که متن آگهی مربوطه را با
دقت و بطور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .ضمناً درصورت
اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل و بعد ازاشتغال) هر گونه حقی را برای جذب و بکارگیری از خود سلب می نمایم.
 -31امضاء و اثرانگشت متقاضی

 -31تاریخ تنظیم فرم :
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