
 »بسمه تعالی « 

  ٩٦فروردین  شرکتی پذیرش نیرویآگهي 

 
جهت تامین نیازهاي واحدهاي تابعه تحت پوشش دانشگاه نیروي  گنابادی غیر دولتی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی هاي خدماتشرکت 

ثبت نام فقط ( به شرح ذیل جذب می نماید و گزینش  تخصصیمصاحبه  وطریق آزمون کتبی از  شرکتیخود را بصورت قرارداد  احتیاجمورد 
 )نمی باشد مدارك یا ارسال پستی حضوري بصورت اینترنتی است و احتیاجی به مراجعه

ندارند و تعهد استخدامی و  گنابادبوده و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی  غیردولتیاین نیروها طرف قرارداد شرکت  :توجه 
  .یا تداوم انجام کار براي دانشگاه به هیچ عنوان ایجاد نمی نماید 

مشغول بکارند حق شرکت در  دانشگاه علوم پزشکی گناباد  بصورت قراردادي در واحدهاي تابعهدر حال حاضر کلیه کارکنانی که 
 .  آزمون را ندارنداین 

 .امکان پذیر می باشد est.gmu.ac.irثبت نام صرفا از طریق الکترونیکی با مراجعه به وب سایت 
 

 رشته های شغلی مورد نیازجدول 
 

 توضیحات شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیلي محل جغرافیایي خدمت عنوان شغل

  سیکل و دیپلمدارا بودن مدرك تحصیلی  نفر مرد یا زن  21 بیمارستان عالمه بهلول گنابادي خدمتگزار
و  مدرك باالتر یا پایین تر ( 

مورد همچنین افراد دانشجو 
 )قبول  نمی باشد 

 نفر مرد یا زن 19 بیمارستان عالمه بهلول گنابادي پذیرش و منشی گري

فناوري اطالعات  کارشناس-1دارا بودن مدرك تحصیلی 
کارشناس -3کارشناس کتابداري پزشکی -2سالمت  

بغیر از سخت (کارشناس کامپیوتر -4 یانفورماتیک پزشک
کارشناس مدیریت خدمات  -IT 6کارشناس -5)  افزار

کارشناس و کاردانی مدارك  -7بهداشتی ودرمانی 
 پزشکی 

و  مدرك باالتر یا پایین تر ( 
مورد همچنین افراد دانشجو 

 )قبول  نمی باشد 

 زن گناباد و بجستان مراکز بهداشتی درمانی  ماما 
 

 کاران یا کارشناس مامایی دارا بودن مدرك تحصیلی
 

درصورت نیاز مراکز بهداشتی 
درمانی از افراد شرکت کننده در 

ازمون براساس باالترین نمره 
فضلی تا پایان سال بکارگیري 

 خواهد گردید  

ان یا کارشناس بهداشت دکار بودن مدرك تحصیلیدارا  مرد /زنمراکز بهداشتی درمانی گناباد و بجستان  بهداشت محیط 
 محیط

درصورت نیاز مراکز بهداشتی 
درمانی از افراد شرکت کننده در 

ازمون براساس باالترین نمره 
فضلی تا پایان سال بکارگیري 

 خواهد گردید  

 بهداشت حرفه اي
ان یا کارشناس بهداشت دکار دارا بودن مدرك تحصیلی مرد  /زنمراکز بهداشتی درمانی گناباد و بجستان  

 حرفه اي

درصورت نیاز مراکز بهداشتی 
درمانی از افراد شرکت کننده در 

ازمون براساس باالترین نمره 
فضلی تا پایان سال بکارگیري 

 خواهد گردید  

کارشناس بهداشت ان یا دکار دارا بودن مدرك تحصیلی مرد /مراکز بهداشتی درمانی گناباد و بجستان  زن  بهداشت عمومی
 )مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده(عمومی

درصورت نیاز مراکز بهداشتی 
درمانی از افراد شرکت کننده در 

ازمون براساس باالترین نمره 
فضلی تا پایان سال بکارگیري 

 خواهد گردید  

 
را داشته باشند لـذا افـراد غیـر    ستان شرایط بومی شهر صرفاانتخاب می نمایند می بایست را   خدمتگزار شغلکلیه داوطلبانی که * 

  درا ندارن شغلحق شرکت در این بومی 
، انتخاب افراد از طریـق   ،مامایی، بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي،بهداشت عمومی پذیرش و منشی گري شغلهايدر * 

از افراد بـومی   ستانشهردرداوطلب بومی وجود و در صورت عدممی باشد ستان بومی شهر اولویت با  و  روش بومی گزینی
 . نسبت به پذیرش اقدام میگردد  استان و سپس غیر بومی



مراکز بهداشتی درمانی از افـراد شـرکت    نیازدرصورت مامایی، بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي،بهداشت عمومی   شغلهايدر  
و درصـورت عـدم نیـاز مراکـز       تا پایان سـال بکـارگیري خواهـد گردیـد     )کتبی و مصاحبه(زمون براساس باالترین نمره فضلیآکننده در 

 مسولیتی درخصوص بکارگیري  داوطلب نخواهد داشت هیچگونهبهداشتی درمانی شرکت  

 
 شرکتیاستخدام شرایط عمومی  -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی  -1/1
 ایرانداشتن تابعیت  -2/1
 و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر  -3/1
 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  -4/1
 موجب آراي مراجع قانونی ههاي دولتی بنداشتن منع استخدام دردستگاه -5/1
  .بازخرید خدمت باشند بازنشسته و یا هاي دولتی وثابت سایر دستگاه نباید مستخدم رسمی،داوطلبان  -6/1
  بخدمت باشندمشغول دانشگاه علوم پزشکی گناباد بصورت قراردادي در واحدهاي تابعه  داوطلبان نباید  -7/1
 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  -8/1
 شوند داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی براي انجام کاري که براي آن استخدام می -9/1

 )کلیه رشته ها(پایان خدمت یا معافیت دائم جهت برادراندارا بودن کارت -10/1
  

  شرکتیاستخدام  شرایط اختصاصی -2
جهـت دارنـدگان مـدرك تحصـیلی     تمـام  سـال   32 و حـداکثر  سال سن 20 حداقلداشتن براي رشته شغلی خدمتگزار  -1/2

  به بعد 1/2/1364متولدینسیکل ،دیپلم 
 20 حـداقل داشتن  گري ،مامایی، بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي،بهداشت عمومی پذیرش و منشیبراي رشته هاي شغلی   -2/2

سال تمـام جهـت دارنـدگان مـدرك      35و حداکثر کاردانی سال تمام جهت دارندگان مدرك تحصیلی  32سال سن و حداکثر 
 1/2/1396تا تاریخ  کارشناسیتحصیلی 
انجام کار مشخص گردد که فـرد دانشـجو  بـوده، یـا داراي  مـدرك      چنانچه در هر یک از مراحل بکارگیري یا حین : 1تبصره 

تحصیلی باالتر و  یاپایین تر از مدارك اعالم شده باشد شرکت نسبت به اخراج فرد مذکور اقدام خواهد نمود و فرد خارج شـده  
 هیچگونه ادعایی نخواهد داشت

انصـراف  نسـبت بـه     1/2/1396ایست  حداکثر تـا تـاریخ   داوطلبان دانشجو که قصد شرکت در آزمون را دارند می ب:   3تبصره
 نمایند  اقدامقطعی خودرا از دانشگاه 

 .شدخواهد نبه حداکثر سن مقرر اضافه  مدت خدمت سربازي : 2تبصره
 

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

نسبت به ثبت نام الکترونیکی بـه آدرس   ۲۸/01/1396 لغایت 22/1/1396از تاریخ متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند  -1/3
 .و کد رهگیري دریافت نمایند اقدام   est.gmu.ac.irاینترنتی 

 )ثبت نام اینترنتی ( :مقدماتیمدارك مورد نیاز ثبت نام  -2/3
 ) اینترنتی(تکمیل برگ درخواست شغل ) الف
بنـام درآمـدهای   واریـزي بـه   ( سـامانه از طریق  ریال )دویست هزار (  200000 مبلغنام  به خرید سریال ثبت  )ب

 )علوم پزشکی گناباد نشگاهاختصاصی دا
 ) کیلو بایت اسکن و ارسال شود  70و حجم حداکثر  jpgبا فرم که بایستی  3×4یک قطعه عکس ) ج

 .شودبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی -3/3
 



  :مرحله اول امتحانپس از قبولی درمدارك مورد نیاز  -4/3
 اصل به همراه تصویر آخرین مدرك تحصیلی -
 اصل به همراه تصویر کارت ملی -
 اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه -
 )ویژه برادران(اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  -
 .اصل به همراه تصویر مدارك دال بر بومی بودن-
 پرینت برگ تکمیل شده درخواست شغل -

 زمان و محل توزیع کارت-٤

از طریـق سـامانه     31/1/1396و30مـورخ     چهارشـنبه و پـنج شـنبه   کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهاي عمومی در روزهاي  
 و زمان و مکان امتحان  در کارت ورود به جلسه متعاقبا اعالم خواهد گردید استخدام قابل دریافت می باشد 

 تذکرات  -٥ 
 
 دي اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشدافر ا بومی بهداوطلب  -1/5

 شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد)الف
کـه شهرسـتان محـل    ) اعم از شـاغل و یـا بازنشسـته   (فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح همسر و )ب

ارائـه گـواهی اشـتغال از محـل     (خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکـی باشـد   
 )خدمت الزامی می باشد

را بـه صـورت متـوالی یـا متنـاوب در      ) ابتـدایی ، راهنمـایی ، دبیرسـتان   (سنوات تحصیلی  سال از) 4(داوطلب حداقل چهار )ج
 )ارائه گواهی از مقاطع مورد نظر الزامی می باشد(شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد 

ستگی منتهی به تاریخ آزمـون  سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنش) 4(داوطلب یا پدر ، مادر و یا همسر وي ، حداقل چهار )د
پرداخت حق بیمه به مـدت تعیـین شـده صـرفاً توسـط یکـی از       (داشته باشند  در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را

 )موارد مذکور قابل احتساب است
 

 .مبناي شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشد: 2تبصره
 .داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود -2/5
مرحلـه   هر مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر -3/5

آگهی اسـت داوطلـب    شرایط مندرج درداوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد که شود  جذب محرز امتحان و از مراحل ثبت نام،
 .گرددمی مزبور لغو وبالاثر صدور حکم ، حکمصورت  حتی در ،از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسـته گـزینش    -4/5
درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره . گزینشی مراجعه نماینددانشگاه براي تکمیل پرونده 

  )اطالع رسانی خواهد شد  سامانه استخداماز طریق (  . جاي وي به گزینش معرفی خواهد شدهب
وداوطلبـان اطالعـات    هرگونه اطالع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمـان خواهـد بـود    -5/5

 .مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد
مـی باشـد الزم اسـت درتکمیـل آن     اینترنتی باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل  -6/5

 .نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود
شـامل    پذیرش و منشی گري ،مامـایی، بهداشـت محیط،بهداشـت حرفـه اي،بهداشـت عمـومی       براي رشته شغلی زمون کتبیآ-7/5

 تخصصی در رشته شغلی مربوطه می باشددروس  عمومی و



 براي رشته شغلی خدمتگزارشامل دروس عمومی می باشد آزمون کتبی -8/5
سـوال اطالعـات عمـومی و        20  -2سوال احکـام و معـارف اسـالمی     20  -1سوال خواهد بود 60آزمون عمومی براي کلیه رشته ها  

 سوال هوش و استعداد تحصیلی  20   -3سیاسی روز
می بایست داراي گواهی پایان طـرح یـا معافیـت از طـرح      هایی که داراي طرح اجباري  می باشند داوطلبان رشتهکلیه   -9/5

 باشند
نمـره  ) 40(درصـد   چهلنمره کل آزمون کتبی و ) 60(احتساب نمره نهایی افراد براساس وزن شصت درصد -10/5

 مصاحبه خواهد بود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شرکتی  نیرويدرخواست  پیش نویس رگب
 

   دراین قسمت چیزي ننویسید

 
 

 :نام   -2 :نام خانوادگی   -1
 زن  -              2مرد -1    : جنس  -4 :نام پدر  -3
 :بخش :            شهرستان :       استان : محل تولد   -6 روز                   ماه                سال :       تاریخ تولد  -5
 :محل صدورشناسنامه -9 : شماره ملی -8 :شماره شناسنامه  -7
 مجرد -           2هل  متأ     : هلوضعیت تأ-11 :      مذهب :                            دین  -10
 داراي معافیت قانونی دائم  -            2   داراي کارت پایان خدمت  -1:       وضعیت نظام وظیفه  -12
 :وضعیت ایثارگري  -13

1-              درصد .................. جانباز                          درصد جانبازي 
2-            روز         ماه          سال :     مدت حضور درجبهه )      ماه حضور داوطلبانه درجبهه 6براي حداقل (رزمنده         داوطلب 
3-               روز          ماه       سال    :    آزاده         مدت اسارت 
        همسر         فرزند    :      فرزند وهمسر شهداء -4
    همسر         فرزند    :           وباالتر%25فرزند وهمسر جانبازان  -5
   همسر         فرزند    :    فرزند وهمسر آزادگان باالي یکسال اسارت -6
  فرزندآزاده         فرزند جانباز   :      وآزادگان زیر یکسال اسارت % 25رفرزند جانبازان زی -7
   برادر         خواهر    : خواهروبرادر شهدا -8
دانشکده /مراکز تابعه دانشگاهبازنشسته  )مفقوداالثر و باالتر، آزاده، اسیر و%) 25(بیست و پنج درصد شهید، جانباز(ایثارگرفرزند    -9
 
           افراد بومی استان   -   4مورد تقاضا  شهرستان افراد بومی  -    3معلولین عادي  -    2سهمیه آزاد  -1: سایر موارد  -14
 -    7فراد غیر بومیا -6)   سال .............ماه .............روز ...........مدت خدمت (    مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان     -5

 دهند مشمولین خدمت پزشکان و پیراشکان که خدمت مازاد را اختیاري انجام می
 کتري د  کارشناسی ارشد     کارشناسی      کاردانی        دیپلم  : مدرك تحصیلی -15
 :معدل :                           گرایش تحصیلی  : رشته تحصیلی  -16
 :استان محل تحصیل  :دانشگاه محل تحصیل  -17
  13:    /    /       تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی  -18
 ) فقط یک محل(محل جغرافیایی مورد تقاضا  -20 ) فقط یک شغل :                            (شغل مورد درخواست  -19

 
 ...............................................خیابان ............................................شهرستان ......................................استان :محل سکونت : نشانی کامل  -21

 ............................................شماره تلفن ثابت .........................................کدپستی ...............................پالك ................................کوچه 
 .....................................شماره تلفن همراه ...............................کد شهر 

 :شماره تلفن براي تماس ضروري  -22
 امضاء و اثرانگشت متقاضی                                                         :                                    تاریخ تنظیم فرم  -23


