
 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

  

 

دانشکده علوم جذب نیرو به صورت شرکتی فراخوان 

 مراغه و خدمات بهداشتی، درمانی پزشکی

 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی شفااز طریق 

 



 

 بسمه تعالی

 «آگهی جذب نیرو » 

اولیه  های تمراقب گسترشبرنامه دستور العمل اجرایی توافقنامه فی مابین و به موجب در راستای  در نظر دارد تعاونی خدمات بهداشتی درمانی شفاشرکت 
تامین نفر بصورت شرکتی جهت  5از بین متقاضیان تعداد  متبوع، وزارت بهداشتیمعاونت مناطق شهری  برای تحقق پوشش همگانی سالمت درسالمت 

زینش گمصاحبه و کتبی در حیطه عمومی و تخصصی پس از طی مراحل  آزمونشرایط از طریق از افراد واجد  حوزه معاونت بهداشتی مورد نیاز نیروی انسانی
 جذب نماید.به صورت شرکتی 

 جدول رشته شغلی مورد نیاز:: 1

 

 واحدهای تابعه معاونت بهداشتی دانشکده
 توضیحات سن جنسیت احرازشرایط  تعداد عنوان شغل

 کارشناس بهداشت حرفه ای

 

در  کارشناسیدارا بودن مدرک تحصیلی  1

 بهداشت حرفه ای تحصیلی رشته

 

  زن و مرد
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 در رشته دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  2 پرستار
 پرستاری

 

حداکثر  زن

30 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  1 کارشناس تغذیه
 علوم تغذیه 

 

حداکثر  زن و مرد

30 

سی کارشناودارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  1 کارشناس سالمت روان
) مدرک رشته روانشناسی بالینیارشد در 

منوط به داشتن کارشناسی در  کارشناسی ارشد 
 ( رشته روانشناسی بالینی

 

حداکثر  زن و مرد

30 

 

 :شرایط عمومی : 2

 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت داشتن -1-2

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد  -2-2

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام  -3-2

 (برادران ویژه) خدمت از دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن  -4-2

 شکدهد دانراکز مورد تاییم و کار طب مراکز تایید به شوند می گرفته خدمت به که کاری انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن  -5-2
 مراغه علوم پزشکی

 روانگردان و مخدر مواد دخانیات، به اعتیاد نداشتن -6-2

 موثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن   -7-2

 دولتی موسسات و دستگاهها توسط اخراج عدم یا و خدمت از انفصال نداشتن  -8-2

 یی و ذیصالح، از خدمات دولتی منع شده باشند.قضا مراجع آراء موجب به که باشند افرادی جمله از نباید داوطلبان  -9-2

 باشند آنها خدمت بازخرید و بازنشسته یا و دولتی دستگاههای سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین از نباید داوطلبان -10-2



 

در صورت شرکت در آزمون باید انصراف دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه با داوطلبان  نیروی شرکتی طرف قرارداد  -11-2
 قطعی خود را اعالم نمایند.

 :شرایط اختصاصی : 3

 روز ثبت نام. آخرینتا  مالک داشتن حداکثر سن مندرج در جدول شرایط احراز-1-3

 جدول رشته شغلی مورد نیاز با مطابق  داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته شغلی -2-3

 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند. -3-3

 مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت هستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه  16/7/93مورخ  854/100در خصوص داو طلبانی که به استناد بخشنامه شماره تبصره : 

طه در بورگواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.ضمنأ مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی م
 آزمون شرکت نمایند. در صورت پذیرش متعهد به ارائه گواهی پایان طرح مدت انجام خدمت می باشند.

و تاریخ پایان طرح نیروی انسانی، آخرین روز  مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیلی، معافیت دائم، پایان خدمت نظام وظیفه:1تذکر

 ثبت نام می باشد.

 اب داوطلبان با بومی شهرستان خواهد بود.اولویت انتخ :2تذکر

 

 :سهیمه ها : 4

 : ثارگرییا %25سهمیه  -1-4

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر آزمون استخدامی به  21ایثارگران براساس ماده  به پذیرش  %30از کل سهیمه مجوز جذب،  -

 شرح ذیل اختصاص می یابد:

 بنیاد شهید و امور ایثارگران به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق می گیرد.از سهمیه ها ، با معرفی  25% -

 جانبازان و آزادگان -

 فرزندان و همسران شهدا -

 و باالتر  %25فرزندان و همسران جانبازان  -

 اسارتسال  1سال و باالتر از  1فرزندان و همسران آزادگان  -

 خواهر و برادر شهید -

اولویت های مندرج  ه اند، عالوه بر نمره مکتسبهکه در زمان مقرر در آزمون شرکت کرد %25و استخدام مشمولین سهمیه  در فرایند جذب -

 در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود.

 ابثارگری :  %5سهمیه  -2-4 -

 گیرد :از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق می  5% -

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آن ها 6رزمندگان با سابقه حداقل  -

 %25فرزندان جانباران زیر  -

 سال اسارت 1فرزندان آزادگان زیر  -

 سهمیه مشمولین این کلیه با رقابت طریق از الزم، نصاب حد کسب و آگهی در مندرج شرایط از بودن دارا شرط به سهمیه این مشمولین تبصره:

 شرکت و نام ثبت در صورت رزمندگان است ذکر به الزم.بود خواهند برخوردار ها مجوز کل %5حداکثر  از ،)مکتسبه نمره ترتیب به( دانشکده در

 .باشند می معاف آزمون در حدنصاب طشر از الزم احراز شرایط داشتن و استخدامی آزمون در

کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری، حتی در صورت داشتن کارت  شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از   :تذکر

 بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشند.
 

 سهمیه آزاد : -3-4



 

 مندرج از شرایط برخورداری صورت در کننده شرکت داوطلبان به ایثارگران استخدامی های سهمیه کسر از پس مجوز باقیمانده سهمیه کلیه -

 .یافت خواهد اختصاص برتر نمره ترتیب به نمره نصاب حد کسب و آگهی در

 :شرایط بومی بودن : 5
 داوطلب بومی شهرستان فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد : -

 شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. –الف 
همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل و یا بازنشسته ( که شهرستان محل خدمت فعلی با  -ب 

 شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

یا متناوب  را بصورت متوالی(  ( پیش دانشگاهی) متوسطه یا ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان  )( سال از سنوات تحصیلی  4داوطلب حداقل چهار )  -ج 

 در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
( سال سابقه پرداخت حق بیمه ) در قبال اشتغال ( در شهرستان محل مورد تقاضا برای  4داوطلب ، پدر، مادر و یا همسر ایشان حداقل چهار )  – د

 استخدام را داشته باشد.
نمایند که زمان تحقق  دواطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود ) موضوع بندهای ب و د ( استفاده –1تذکر

 موضوع ) اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه ( مربوط به پس از تاریخ تولد  و ازدواج دواطلبان باشد.

 اولویت استخدام ) در صورت کسب حد نصاب نمره ( با دواطلب بومی شهرستان می باشد. -2تذکر

 ثبت نام می باشد.زمان تقسیمات کشوری در آخرین تعیین بومی بودن،  برای مبنای شهرستان -1توجه 

ه ، مستندات و مدارک بومی بودن را باولیه کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی، الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعالم نتایج-2توجه 
 همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا اعالم خواهد شد، ارائه نمایند.

 :شرایط معافیت سنی : 6
 ذیل به شراط ارائه تاییدیه های معتبر، حسب مورد از شرط سنی معاف یا به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:د موار

باالتر درصد به باال، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و  25الف: جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 
یا  نسابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه )دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی بسیج مستضعفی

ور یسپاه پاسدارن انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح )در خصوص کارکنان پا
 نیروهای مسلح و نیروهای وظیفه( از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

 سال. 5ب( افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا میزان 

 پ( رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه

 ر کارت پایان خدمت به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.ث( مدت خدمت سربازی مندرج د

 د ( مدت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان پیراپزشکان

 مواد و منابع آزمون :: 7

 .به منظور سنجش توانمندی های مربوطه، آزمون هایی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد -1-7

 خواهد بود.(1با ضریب )سوال  60تعداد به آزمون توانمندی های عمومی به صورت کتبی و به صورت چهار گزینه ای  -الف 

با ضریب ) براساس رشته شغلی مربوطه و سوال  45تعداد  بهو به صورت چهار گزینه ای آزمون توانمندی های تخصصی بصورت کتبی   -ب
 خواهد آمد. (  2

 *سواالت عمومی :

 اسالمی.معارف  .1



 

 .ادبیات فارسیزبان و  .2

 .عمومی -انگلیسیزبان  .3

 .فناوری اطالعات  .4

 اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون . .5

 ریاضی و آمار مقدماتی. .6

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه : 8

 کلیات : -1-8

امتیاز ) مجموع نمره عمومی و تخصصی( سه نفر دارای باالترین درصد میانگین  50 حداقل نمره آزمون بر مبنای کسبالف: تعیین حد نصاب 
 امتیاز در هر شغل خواهد بود.

ایثارگری ) به استثناء خواهر و برادر شهید ( از شرط تعیین حد نصاب معاف می باشند و انتخاب این  %25افراد شرکت کننده سهمیه  – 1تبصره 
 می پردازند. افراد براساس نمره برتر و دربین خود به رقابت

 حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش داده شود. دانشکدهدر صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز ممکن است حسب نظر  -2تبصره 

 ب: اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا دو برابر ظرفیت 

 از سوی دانشکدهج: انطباق مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام و تایید آن 

 با رعایت موارد ذیل: ) طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز ( ظرفیت پذیرشد: اعالم نتیجه با توجه به 

 خواهد بود. ( نمره مصاحبه%30حتساب سهمیه ها( و سی درصد )( نمره آزمون کتبی )پس از ا%70پذیرش افراد بر اساس هفتاد درصد ) -1
 گزینش به تعداد مجوز استخدامی به ترتیب نمره کل نهایی.هسته معرفی افراد به  -2

توجه : در ابتدا اولویت جذب با نیروهای بومی محل انتخابی ) طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز ( می باشد. در صورت عدم تکمیل ظرفیت ، 
 یرو به ترتیب اولویت های مندرج در جدول رشته شغلی مورد نیاز می باشد.جذب ن

 : مصاحبه -9
 از قبول شدگان مرحله اول پس از تایید مدارک به میزان دو برابر مجوز استخدامی مصاحبه به عمل خواهد آمد -1-9

 .شداعالم خواهد  شرکت تعاونی شفا و سایت دانشکده علوم پزشکی مراغهتاریخ مصاحبه از طریق  -2-9

 تذکرات : -10
انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون و مصاحبه در رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشد.  -1-10

نمره ا ابتددر مواردی که نمره کل داوطلب در رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی باشد، در صورت برابر بودن ، 
برابر بودن نمره آزمون توانمندی های تخصصی ، انتخاب اصلح از سوی درصورت  ؛مالک انتخاب خواهد بود  ی های تخصصیتوانمندآزمون 

 هسته گزینش ، مالک عمل قرار خواهد گرفت.

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای  -2-10
به گزینش  بجای ویرا افراد ذخیره  موسسهتکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و 

 معرفی خواهد شد.

 می باشد.و طی مراحل اداری و قانونی بکارگیری نیروها به صورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره برتر  -3-10

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل  -4-10
داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی واقع حرز شود که داوطلب اطالعات خالف ثبت نام، امتحان و جذب م

 خواهد شد.محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بالاثر 



 

 نحوه ثبت نام  و مدارک مورد نیاز: -11

 فرم فراخوانتکمیل  -1-11

 کپی مدرک تحصیلی -2-11

 کپی شناسنامه از تمام صفحات -3-11

 کپی کارت ملی -4-11

 ) پشت نویسی شده ( 3*4قطعه عکس  3 -5-11

 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -6-11

 ریال به شماره حساب 500000رسید بانکی مینی بر پرداخت مبلغ  -7-11
 شفا به عنوان حق ثبت نام 1963شماره شعبه مراغه بنام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی پاسارگاد نزد بانک  766766100

 ارائه گواهی معتبر از ارگانهای مربوطه (ز سهمیه ایثارگران )امدارک الزم جهت داوطلبان استفاده کننده  -8-11

 توجه   : مدارک ارسالی به هیچ عنوان عودت نخواهد شد.

 ثبت نام :مهلت  -12
 روز می باشد.10به مدت   30/08/1397تا پایان وقت اداری  لغایت 20/08/1397مهلت ثبت نام از تاریخ   -

 نحوه ارسال مدارک : -13

میدان   –: خیابان کاشانی  قرارداده و از طریق پست سفارشی به آدرس  4Aمی بایستی مدارک الزم را در مهلت مقرر در پاکت دواطلبان  -
 ارسال نمایندطبقه دوم  داروخانه دکتر نقوی درمانگاه شفا  -اول جودی آباد -کشاورز

 به مدارکی که بعد از مهلت تعیین شده ارسال گردد هیچ گونه ترتیب اثر داده نخواهد شد. -

 ارت ورود به جلسه آزمون :کزمان و نحوه توزیع  -14
 .شداطالع رسانی خواهد  ریق شرکت تعاونی و بهداشتی ، درمانی شفااز ط ورود به جلسه نحوه توزیع کارتزمان و  -

 زمان و مکان آزمون : -15

زمان و مکان آزمون در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه از طریق شرکت تعاونی و بهداشتی ، درمانی شفا اطالع  -

  .رسانی خواهد شد

 8از ساعت  37241617به شماره  و درمانی شفاجهت کسب اطالعات الزم با شرکت  تعاونی و خدمات بهداشتی  -

 تماس حاصل نمائید. 13.5الی 

 

 

 

 

 01/06/1395آخرین ویرایش: 



 

 شرکت در آزمون بکارگیری نیرو از طریق شرکت تعاونی شفا  فرم فراخوان

 اطالعات فردی

 نام پدر: :نام خانوادگی نام:

 محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه: کد ملی:

 شهرستان محل تولد: استان محل تولد: تاریخ تولد:

 داوطلب دست چپ: دین: مذهب:

 دواطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران

 متقاضی سهیمه ایثارگری نیستم                 هستممتقاضی سهیمه ایثارگری         وضعیت ایثارگری:      

 درخواست شغل

 شغل مورد تقاضا:

 غیر بومی بومی استان                بومی شهرستان                  وضعیت بومی بودن :                     

 مشخصات تحصیلی داوطلب:

 دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی: تحصیلی:و رشته آخرین مدرک 

 معدل آخرین مدرک تحصیلی: تاریخ فراغت از تحصیل:

 اطالعات تکمیلی

 شماره تلفن همراه: پیش شماره شهر: تلفن ثابت:شماره 

 کدپستی ده رقمی: آدرس محل سکونت:

دارم  بوده و اذعانمتقاضی عنوان شغلی                     ضمن تایید اطالعات مندرج در فرم فراخوان،اینجانب                            

گونه عواقب و مسئولیت ناشی از آن راقبول نموده و حق هیچ گونه اعتراضی  در صورت مغایرت اطالعات ثبت شده و گواهی کذب هر

                                                                                                           نخواهم داشت.

 امضاء و تاریخ                                                                           

 


