اصالحیه
دفترچه راهنمای ثبت نام
آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی مراغه

اسفند ماه 1397

« بسمه تعالی»

آگهی بکارگیری نیرو قراردادی
دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني مراغه درنظردارد به جایگزیني نیروهای قرارداد کار معین استخدام شده طي آزمون
استخدامي  1395ازمحل مجوز شماره /209/9913د مورخه  96/12/14معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي تعداد  6نفر از افـراد واجـد شـرایط را از طریق آزمون کتبي ومصاحبه پس از طي مراحل گزینش بصورت قرارداد
انجام کار معین (موضوع تبصره  5ماده  31آئین نامه اداری واستخدامي کارکنان غیر هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي کشور مصوب
هیات امناء ) به شرح جدول ذیل بکارگیری نماید ***** .با انتشار این آگهي  ،آگهي قبلي فاقد اعتبار میباشد.

جدول رشته شغلی مورد نیاز:
عنوان شغل

تعداد

شرایط احراز

جنسیت

سن

صندوقدار

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های

زن و مرد

حداکثر  35سال تمام

انباردار

1

کارگزین

1

کارشناس تحول

1

توضیحات

حسابداری ،مدیریت بازرگانی  ،مدیریت مالی،

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های:

مرد

حداکثر  35سال تمام

حسابداری ،مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های
مدیریت دولتی با تمام گرایش ها و مدیریت خدمات

زن و مرد

حداکثر  35سال تمام

بهداشتی درمانی

اداری

کارشناس اقتصاد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های
مدیریت دولتی با تمام گرایش ها و مدیریت خدمات

زن و مرد

حداکثر  35سال تمام

بهداشتی درمانی

1

سالمت

الف :دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی
ارشد در رشته مدیریت دولتی با تمام گرایش ها–

زن و مرد

حداکثر  35سال تمام

با کارشناسی

مدیریت اجرایی

ارشد خواهد

ب :دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد :در

بود

رشته های اقتصاد بهداشت ،اقتصاد سالمت و مدیریت
خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس امور
دانشجویی

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم
تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

ترجیحأ الویت

مرد

حداکثر  35سال تمام

 :1شرایط عمومی.:ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 :1تابعیت نظام جمهوری اسالمي ایران
 :2تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي
 :3التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران
 :4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تاآخرین روز ثبت نام
 :5داشتن سالمت جسماني و رواني و توانایي برای انجام کاری که برای آن استخدام مي شوند به تایید مراکز طب کار و مراکز مورد
تایید دانشکده علوم پزشکي مراغه.
-:6عدم اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر و روانگردان
 :7عدم سابقه محکومیت جزایي موثر
 :8نداشتن انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتي.
 :9داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایي و ذیصالح ،از خدمات دولتي منع شده باشند.
 :10داوطلبان نباید از مستخدمین رسمي ،ثابت و پیماني سایر دستگاههای دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها باشند

 :2شرایط اختصاصی .:ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
الف -شرایط احراز و مدرک تحصیلي مطابق با جدول رشته های شغلي مورد نیاز مي باشد.
ب  -داشتن حداکثر  35سال تمام (  35سال و  11ماه و  29روز ) برای دارندگان مدارک تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد تا
آخرین روز ثبت نام.
ج -کارکنان شرکتي موسسه که خدمت آنان تا انتشار آگهي استخدام تداوم داشته باشد در صورت حد نصاب نمره کتبي از اولویت
برخوردار خواهند بود .
.
تبصره  :مدت خدمت انجام شده سربازی به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

 :3شرایط ایثارگری .:ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 -سهمیه ایثارگران قبأل براساس مجوز اشاره شده در این آزمون اعمال گردیده است و در این آزمون لحاظ نخواهد شد.

 :4شرایط بومی بودن .:ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
الف -شرایط بومی بودن شهرستان مراغه :
داوطلب بومي شهرستان فردی است که واجد یکي از شرایط زیر باشد :
الف – شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی شهرستان مراغه باشد.
ب  -همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان محل خدمت
فعلي یا بازنشستگي آنان شهرستان مراغه باشد.

ج  -داوطلب حداقل چهار (  ) 4سال از سنوات ت حصیلي ( ابتدایي ،راهنمایي ،دبیرستان ( متوسطه یا پیش دانشگاهي ) ) را بصورت
متوالي یا متناوب در شهرستان مراغه طي کرده باشد.
د – داوطلب  ،پدر ،مادر و یا همسر ایشان حداقل چهار (  ) 4سال سابقه پرداخت حق بیمه ( در قبال اشتغال ) در شهرستان مراغه
را داشته باشند ( .پرداخت حق بیمه دوران سربازی قابل احتساب نمي باشد).
تذکر :داوطلبان در صورتي مي توانند از شرایط بومي اعالم شده برای والدین خود( موضوع بندهای ب و د ) استفاده نمایند که زمان
تحقق موضوع ( اشتغال ،بازنشستگي یا پرداخت حق بیمه ) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد.

ب -شرایط بومی بودن استان آذربایجانشرقی :
داوطلب بومي استان فردی است که واجد یکي از شرایط زیر باشد :
الف – استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای اشتغال یکي باشد.
ب  -همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که استان محل خدمت
فعلي یا بازنشستگي آنان با استان محل مورد تقاضا برای اشتغال آنان یکي باشد.
ج  -داوطلب حداقل چهار (  ) 4سال از سنوات تحصیلي ( ابتدایي ،راهنمایي ،دبیرستان ( متوسطه یا پیش دانشگاهي ) ) را بصورت
متوالي یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای اشتغال طي کرده باشد.
د -داوطلب  ،پدر ،مادر و یا همسر ایشان حداقل چهار (  ) 4سال سابقه پرداخت حق بیمه ( در قبال اشتغال ) در استان مورد تقاضا
برای اشتغال را داشته باشد ( .پرداخت حق بیمه دوران سربازی قابل احتساب نمي باشد).
تذکر :داوطلبان در صورتي مي توانند از شرایط بومي اعالم شده برای والدین خود( موضوع بندهای ب و د ) استفاده نمایند که زمان
تحقق موضوع ( اشتغال ،بازنشستگي یا پرداخت حق بیمه ) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد.
توجه :1مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومي بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام مي باشد.
توجه :2کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومي ،الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعالمي نتایج اولیه ،مستندات و مدارک
بومي را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسي مدارک که متعاقبأ اعالم خواهد شد ارائه نمایند.

 :5مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
تصویر آخرین مدرک تحصیلي-2تصویرکارت شناسائي ملي ( پشت ورو )
-3تصویرتمام صفحات شناسنامه
-4تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي و یا معافیت دائم (ویژه برادران) تا آخرین روز ثبت نام
-5تصویر مدارک دال بر بومي بودن
 3 -6قطعه عکس  ( 3*4پشت نویسي شده )
-7رسید بانکي بانکي میني بر پرداخت مبلغ 500000ریال به شماره حساب  57152685/19نزد بانک ملت شعبه مرکزی بنام
دانشکده علوم پزشکي مراغه بابت حق شرکت درآزمون.
توجه :مدارک ارسالي به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

 :6منابع آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
به منظور سنجش توانمندی های مربوطه ،آزمون بصورت کتبي تخصصي براساس رشته شغلي مربوطه به تعداد  45سوال با ضریب
دو (  ) 2از داوطلبان به عمل خواهد آمد.
  :سواالت آزمون بصورت چهار گزینه ای و تستي مي باشد. : -کلیه سواالت دارای یک نمره منفي به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 :7نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
الف :تعیین حد نصاب نمره آزمون بر مبنای کسب حداقل  50درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر شغل خواهد
بود.
تبصره  -در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز ممکن است حسب نظر دانشکده حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش
داده شود.
ب  :اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره برتر حداکثر تا دو ونیم برابر ظرفیت
پ :اعالم نتیجه با توجه به تعداد نیروی مورد نیاز (طبق جدول رشته شغلي مورد نیاز) و با رعایت موارد ذیل :
 -1پذیرش افراد بر اساس هفتاد درصد( )٪70نمره آزمون کتبي و عمومي و سي در صد ()٪30نمره مصاحبه خواهد بود .
 در انتخاب نهایي پذیرفته شدگان˛در ابتدا اولویت جذب با نیروهای بومي شهرستان مراغه ميباشد. سپس در صورت عدم تکمیل ظرفیت ،ابتدا جذب با نیروی بومي استان و سپس غیر بومي استان مي باشد. -2معرفي افراد به هسته گزینش دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مراغه.
توجه  :1انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون و مصاحبه در رشته شغلي با رعایت ظرفیت پیش بیني
شده ميباشد .در مواردی که نمره کل دو داوطلب در رشته شغلي یکسان و مازاد بر ظرفیت باشد ،ابتدا نمره آزمون سواالت کتبي
تخصصي مالک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره سواالت کتبي تخصصي  ،معدل آخرین مدرک تحصیلي مالک عمل
قرار خواهد گرفت.
توجه  : 2داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمي در مهلت مقرر به مدیریت هسته گزینش
دانشگاه علوم پزشکي مراغه برای تکمیل پرونده گزینشي مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه ،قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده
و موسسه افراد ذخیره را بجای وی به گزینش معرفي خواهد کرد.
توجه  :3بکارگیری نیروها به صورت تدریجي و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره برتر ميباشد.
توجه  :4از پذیرفته شدگان نهایي ،تعهد محضری جهت اشتغال حداقل به مدت  10سال در محل مورد تقاضای خدمت وعدم ادامه
تحصیل به میزان مدت قرارداد اخذ مي گردد .در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت ،قرارداد آنان لغو و از وجود افراد
ذخیره استفاده مي شود.

 :8مصاحبه تخصصی. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
از قبول شدگان مرحله اول پس از تایید مدارک به میزان دو برابر ظرفیت ،مصاحبه به عمل خواهد آمد.
تاریخ مصاحبه از طریق سایت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مراغه اعالم خواهد شد.

 :9نحوه ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 دواطلبان مي بایستي مدارک الزم را در مهلت مقرر در پاکت  A4قرارداده و از طریق پست سفارشي به آدرس  :خیابان معلم شماليجنب اداره راهنمایي و رانندگي ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکي مراغه واحد نیروی انساني ارسال نمایند
 به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ویا ارسال مدارک بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هیچوجه مسترد نمي گردد.

 :10مهلت ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
متقاضیان واجد شرایط مي توانند از تاریخ  97/12/13لغایت  97/12/25به مدت 12روز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .الزم به
توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمي گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول
نمودن آن به روزهای پایاني خودداری نمایند.

 -11زمان توزیع کارت ورود به جلسه و آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه از تاریخ  98/01/20لغایت  98/01/22و نحوه توزیع آن از طریق واحد نیروی انساني دانشکدهعلوم پزشکي مراغه خواهد بود.
 -تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ  98/01/23مي باشد و زمان  ،مکان آن در کارت ورود به جلسه قید خواهد شد.

تذکر مهم
هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی مراغه به
آدرسhttps://www.mrgums.ac.irخواهد بود
و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

پیش نویس برگ درخواست شغل از دانشکده علوم پزشکی مراغه
اطالعات فردی
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

تاریخ تولد:

استان محل تولد:

شهرستان محل تولد:

دین:

داوطلب دست چپ:

مذهب:
وضعیت نظام وظیفه:

 -2دارای معافیت قانونی دائم 

 -1دارای پایان خدمت

درخواست شغل
شغل مورد تقاضا:
وضعیت بومی بودن :

 بومی شهرستان

 بومی استان

 غیر بومی

مشخصات تحصیلی داوطلب:
آخرین مدرک و رشته تحصیلی:

دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی:

تاریخ فراغت از تحصیل:

معدل آخرین مدرک تحصیلی:

اطالعات تکمیلی
شماره تلفن ثابت:
آدرس محل سکونت:

پیش شماره شهر:

شماره تلفن همراه:
کدپستی ده رقمی:

متقاضی شرکت در آزمون قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه آگهی مربوطه را بادقت و
اینجانب
به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .در صورت اثبات خالف
اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی ( قبل و بعد از اشتغال ) هرگونه حقی را برای جذب در آن دستگاه از خود سلب می نمایم.

تاریخ تنظیم فرم:

امضاء و اثر انگشت متقاضی

