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»)شركتي( از طريق بخش خصوصي در قالب خريد خدماتانساني  نيروي آگهي پذيرش«   
 

جهت تكميل ظرفيت  19/6/95پيرو آگهي مورخه  در نظر دارد اردبيل استان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 تحت پوششدرماني بهداشتي و مراكز مورد نياز  انسانيتأمين نيروي  جذب نيروي شركتي ومراكز فاقد شركت كننده نسبت به 

 ،بهداشت درمان و آموزش پزشكي وزارتو منابع معاونت توسعه مديريت  26/2/95ه مورخد /863/209مجوز شماره  از محل

به  گزينشپس از طي مراحل آزمون آمادگي جسماني و  واز طريق امتحان عمومي شرايط را از افراد واجد ال نفر 10 تعداد

  .با در نظر گرفتن شرايط مندرج ذيل بكارگيري نمايد )شركتي( بخش خصوصيطريق  از تاخريد خدمصورت 

  )شركتي( از طريق بخش خصوصيدر قالب خريد خدمات  انساني جذب نيروي جدول نيازهاي مشاغل
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)انگوت(توابع گرمي   

 

 

در يكي از رشته  كارداني دارا بودن مدرك تحصيلي -  * 1

تحصيلي گروه علوم انتظامي، گروه علوم هاي 

اجتماعي ، گروه حقوق، گروه روانشناسي، روابط 

عمومي، امورفرهنگي، تربيت بدني، برق ، تاسيسات و 
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  سانتي متر 170حداقل قد و همچنين  سرعين
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صرفاً متاهل و و   ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي

بومي محل مورد تقاضا و مشروط به بيتوته 

سانتي  170حداقل قد در مركز و همچنين  نمودن

  متر

  

مركز (توابع مشگين شهر   4

)بهداشتي و درماني صلوات  
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 شرايط عمومي پذيرش  -1

  به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي اعتقاد - 1/1

  راناي تابعيت نظام جمهوري اسالميداشتن  - 2/1

  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران - 3/1

جهت مشاغل نگهبان و سرايدار معافيت پزشكي ( خدمت داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از  - 4/1

  )پذيرفته نمي شود 

   و قرص هاي روانگردان عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر - 5/1

  موثر جزاييعدم سابقه محكوميت  - 6/1

  .ي براي انجام كاري كه پذيرفته مي شوندو توانايداشتن سالمت جسماني و رواني  - 7/1

پس از انجام آزمون آمادگي جسماني براساس ضوابط بان و سرايدار هشدگان در مشاغل نگ پذيرش اوليه قبول: تذكر

  .ابالغي مركز حراست وزارت متبوعه انجام مي پذيرد

  

 شرايط اختصاصي  -2

  ي نتشار آگهاتمام تا تاريخ سن سال  30حداكثر  داشتن - 1/2

   .سال اضافه خواهد شد 5تا ميزان ) 1/7مشروحه بند(حداكثر سن مقرر جهت ايثارگران -تبصره

  سانتي متر 170حداقل قد  - 2/2

  براي شغل نگهبان صرفاً بومي شهرستان - 3/2

 :مطابق شرايط ذيل خواهد بود بومي محل مورد تقاضا ساكن و  و متاهلبراي شغل سرايدار صرفاً  - 4/2

 :تلقي گردند محل مورد تقا ضا داشته باشند تا به عنوان بومي  را يكي از شرايط زيرحداقل بايد غل سرايدار ش داوطلبان

مورد  ي طبق مندرجات شناسنامه با روستاشغل سرايدار يا همسر داوطلب محل تولد داوطلب  •

اريخ يكي باشد وهمچنين سكونت داوطلب حداقل در يك سال اخير تا ت سرايدارتقاضاي پذيرش 

تكميل (در روستاي مورد نظر محرز گردد) اولين روز انتشار آگهي (اولين روز شروع ثبت نام 

 .)2فرم شماره 

 ي را در روستا )ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه (تحصيلي چهار سال از سنوات حداقل داوطلب  •

اخير  طي كرده باشد وهمچنين سكونت داوطلب در يك سال ي،سرايدارمورد تقاضاي پذيرش 



در روستاي مورد نظر محرز ) اولين روز انتشار آگهي (تا اولين روز شروع ثبت نام 

 .)2تكميل فرم شماره (گردد

 

مركز  خانه بهداشت و از طريق شوراي اسالمي روستا و تاييدسرايداري احراز شرايط سكونت داوطلبان  : 1تبصره 

  .صورت مي پذيرد  2شماره طبق فرم  منطقهبهداشت 

يا انجام دوره خدمت ضرورت سربازي و تا قبل از ثبت نام به داليل ادامه تحصيل  سرايداريچنانچه داوطلبان  :2ه تبصر

خانه بهداشت  در خارج از محل روستا سكونت داشته اند مشروط به آن كه شوراي اسالمي سكونت آنها را گواهي نمايد و

مورد روستاي مت وي را قبل از وضعيت هاي فوق االشاره در بومي بودن فرد و اقامحل مورد تقاضا مركز بهداشت و 

  .تقاضا را تاييد نمايد بالمانع است 

 20و يا تا شعاع  كز بهداشتي درماني مندرج در جدول فوقامرجغرافيايي پذيرش سرايدار از محل  : 3تبصره 

طلب بومي و ساكن در محل اولويت پذيرش طبق مقررات با داو بديهي است. انجام مي شود كيلومتر همان مركز

از افراد  ،در محل مورد تقاضا در صورت عدم وجود افراد واجد شرايط به تعداد مورد نيازمورد تقاضا بوده و 

 كيلومتر پس از تاييد 20روستاهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي و درماني مربوطه تا شعاع واجد شرايط ساكن 

  .خواهد شد پذيرشاقدام به طبق مقررات ، د تقاضا محل مورمركز بهداشت  خانه بهداشت و

پذيرفته شدگان  نهايي در شغل سرايداري ملزم به بيتوته با خانواده در مركز بهداشتي درماني  : 4تبصره 

  .مورد نظر خواهند بود

براي مراكز مناطق شهري داوطلبان ساكن در از  جذب و بكارگيري سرايدار((: تذكر مهم 

  .))در هر شرايطي ممنوع مي باشدروستايي ،بهداشتي درماني 
  

   نامثبت جهت  مدارك مورد نياز  - 3
  مدارك مورد نياز ثبت نام  - 1/3

  )با دقت و خط خوانا تكميل گردد( درخواست شغلتكميل شده برگ ) الف 

هداشت روستا و مركز گواهي سكونت در روستا و تاييدشده از سوي شوراي اسالمي روستا و خانه ب ، 2شماره  فرم تكميلي) ب

  بهداشتي و درماني مربوطه

ملي  نزد بانك  2178580806005به حساب شماره ) ريالهزار  پانصد( ريال 000/500 رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ)  ج

هد از درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شا 50ايثارگران ضمناً  .آزمونبعنوان حق شركت در  شعبه مركزي اردبيل 

  .پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند

  )زمينه سفيد(پرسنلي 3×4قطعه عكس  دو) د

  كپي آخرين مدرك تحصيلي)و

  )پشت و رو( كپي كارت ملي) ه

  كپي تمام صفحات شناسنامه)ي

  )پشت و رو(كپي كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم )ل



  كپي مدارك دال بر بومي بودن)ك

  ارك دال بر ايثارگري از مراجع ذيربطكپي مد)م

 كپي ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت) ن

از مراجع ذيربط استعالم خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي بر اصالت  ،مدرك تحصيلي: تبصره 

  .مدارك نخواهد بود

  

    نحوه ثبت نام مقدماتي و مهلت ثبت نام -4

با پست صرفاً   20/9/95 مورخه شنبه روزحداكثر تا را ) اين آگهي 3بند(مدارك الزم ن واجد شرايط ملزم هستند متقاضيا - 1/4

اداره  - ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل  –انتهاي خيابان دانشگاه  - اردبيل نشاني  بهسفارشي 

  .نمايندرسال ا  5618985991كد پستي  هبكارگزيني دانشگاه 

ترتيب اثر مقرر به پست تحويل داده شده و يا از هر طريق ديگر ارسال گردد  مداركي كه بعد از مهلت وبه مدارك ناقص  - 2/4

  .بودنخواهد قابل استرداد وجوه پرداختي به هيچ وجه مدارك و ضمناً داده نخواهد شد 

  

  ورود به جلسه  كارت نحوه دريافتزمان و  -5

 فوق الذكردر محل آدرس  ) 2/10/95و  1/10/95 (در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخه  آزمونكارت ورود به جلسه  - 1/5

  .كارت باطالع داوطلبان خواهد رسيددريافت در هنگام  آزمونهمچنين زمان و محل برگزاري  وشد خواهد توزيع 

  

  : عبارتند از آزمونمواد امتحاني  - 6
فن آوري  - 4رياضي و آمار    - 3 )عمومي ( زبان انگليسي  - 2 ارسيزبان و ادبيات ف - 1: منديهاي عمومي شامل امتحان توان - 1/6

سوال به صورت چهار گزينه ) 90(در مجموع به تعداد  ،اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانون -6 معارف اسالمي - 5 اطالعات

  .طراحي مي گردد) حاسبه خواهد شدنمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط م يك(  اي

     اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع : تبصره

  .مي شود

  

  : آزمونتذكرات  - 7
انه در جبهه هاي جنگ تحميلي ماه سابقه حضور داوطلب 6ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل  - 1/7

دارند و نيز خانواده هاي معظم شهداء ، مفقودين و جانبازان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قوانين و 

  .مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود

 26/2/95-د/863/209اره مجوزهاي شم( 19/6/95آگهي مورخه در ايثارگران درصد 30سهميه : تذكرمهم 

  . ستلحاظ وجذب شده ا برابر مقررات  ) 18/5/94-د/2848/209و

  درصد آن برابر قوانين و مقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص) 30(از كل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي  - 2/7

دان و جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزن) 25(بيست و پنج  كه مي يابد 

معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد  و برادران شهداء آزادگان باالي يكسال اسارتفرزندان 

دان آنان و فرزندان فرزن وماه حضور داوطلبانه در جبهه ها  6و پنج درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان باسابقه حداقل 

كه نياز به تخصص دارد  در مواردي .اختصاص مي يابد اسارت سال) 1(زادگان زير يك آدرصد و ) 25(جانبازان زير بيست و پنج 

  .الزامي است) شرايط احراز مندرج در آگهي استخدام ( رعايت شرايط علمي 



ي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام درصد به ترتيب نمره فضل 5انتخاب ايثارگران در حد سهميه  - 3/7

  .نموده اند، انجام خواهد شد

  .ثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفتيدرصد سهميه ا 30پذيرش مازاد بر  - 4/7

جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به  - 5/7

  .اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند

نصاب نمره به تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حد - 6/7

به افرادي اطالق مي گردد كه به ترتيب واجد  جهت شغل نگهباني داوطلب بومي شهرستان.ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد

 7/7شرايط اختصاصي و بند  4/2ضمناً داوطلبان شغل سرايداري به توضيحات مندرج در بند :(يكي از شرايط ذيل باشد

  )تذكرات اين آگهي توجه نمايند

  .يكي باشد جذبشهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي )  الف

كه شهرستان محل خدمت ) اعم از شاغل و يا بازنشسته ( فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ) ب 

  .ي باشدآنان يك جذبفعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي 

را به صورت متوالي يا متناوب در )  ابتدائي ، راهنمايي ، دبيرستان( سال از سنوات تحصيلي ) 4(داوطلب حداقل چهار ) ج

  .طي كرده باشد جذبشهرستان محل مورد تقاضا براي 

حل مورد تقاضا براي سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان م) 4(داوطلب يا پدر ، مادر و يا همسر وي ، حداقل چهار ) د 

  )پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً  توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.( را داشته باشند جذب

  .بودن ، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشدشهرستان براي تعيين بومي  مبناي :1تبصره 

محل مورد تقاضا و يا بومي ي بايست يكي از گزينه هاي بومي داوطلبان شغل سرايداري، در انتخاب سهميه بومي، م - 7/7

    . را طبق مقررات و برابر شرايط بومي خود انتخاب نمايندكيلومتر  20روستاي همجوار كمتر از 

  .داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك محل جغرافيايي خواهند بود - 8/7

 اعالم شده در شرايط احراز مشاغل در و يا ساير رشته هاي تحصيلي حصيليمدارك تحصيلي باالتر يا پائين تر از مقاطع ت - 9/7

  .معتبر نمي باشد پذيرش، براي شركت در امتحان و  آگهي و همچنين مدارك معادل اين

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر  -10/7

مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است  مرحله از

  .داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بالاثر مي گردد

موفق به كسب حدنصاب الزم در آزمون كتبي مطابق د شد كه نخواه داوطلبان در صورتي به عنوان پذيرفته شده معرفي -11/7

  : شرح ذيل گردند

خاب تباالترين نمره مكتسبه در آن آزمون محاسبه و مبناي ساير مراحل ان%) 50(براي تعيين حدنصاب در آزمون، پنجاه درصد

كسب ضمناً .) دنصاب فوق معاف مي باشندداوطلبان ايثارگر در حد سهميه هاي قانوني از كسب ح(. داوطلبان قرار مي گيرد

  .  ايجاد نمي كندي براي پذيرش داوطلب حدنصاب نمره الزم در آزمون به منزله تائيد صالحيت نهايي نبوده و هيچگونه حق

مندرج در  به ترتيب باالترين نمره كل مأخوذه در آزمون در رشته شغلي جهت آزمون آمادگي جسماني نانتخاب داوطلبا -12/7

برابر تعداد مورد نياز با رعايت اولويت هاي مندرج در آگهي صورت  3با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بيني شده به ميزان  گهيآ

  .مي پذيرد



مراحل گزينش صورت آزمون آمادگي جسماني و طي بررسي مدارك و انتخاب نهايي پذيرفته شدگان امتحان پس از  -13/7

  .خواهد گرفت

براي د پس از اعالم اسامي پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه داوطلبان موظفن: تبصره

در صورت عدم مراجعه ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي به . مراجعه نمايند يشتكميل پرونده گزين

  .د شدنگزينش معرفي خواههسته 

 مورد تقاضا خدمت نمايند در غير اين صورت قرارداد آنان لغوجغرافيايي ايي، متعهد مي شوند در محل پذيرفته شدگان نه -14/7

  .از وجود افراد ذخيره وفق مقررات استفاده مي شود و

خواهد بود و  www.arums.ac.irبه آدرس  دانشگاه هرگونه اطالع رساني در خصوص امتحان از طريق سايت اينترنتي -15/7

  .اطالعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كردداوطلبان 

از طريق بخش خصوصي بصورت خريد خدمات تكميل برگ درخواست شغل  ،با توجه به اين كه مالك ثبت نام از متقاضيان -16/7

قابل پذيرش  داركارسال ممي باشد الزم است در تكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصالحاتي پس از ) شركتي(

  .نخواهد بود

بوده و هيچگونه رابطه ) شركتي(بكارگيري داوطلبان پذيرفته شده صرفاً بصورت خريد خدمات از طريق بخش خصوصي  -17/7

  .دانشگاه نخواهند داشت استخدامي با

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   1فرم شماره 

  )شركتي(از طريق بخش خصوصيخدمات خريد بصورت  برگ درخواست شغل

 از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل 

  در اين قسمت چيزي ننويسيد

  

  

  :نام  -2  :نام خانوادگي -1

                                 مرد             : جنس  -4  :نام پدر -3

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

 :ملي  شماره -7

  

  :محل صدور شناسنامه -9  : شناسنامهشماره  -8

  مجرد -2متأهل                -1: وضعيت تأهل -11  : مذهب:                      دين -10

   به غير از معافيت پزشكي مداراي معافيت قانوني دائ - 2         داراي كارت پايان خدمت            - 1:    وضعيت نظام وظيفه -12

 :ثارگرييوضعيت ا -13

 درصد................ جانباز                             درصد جانبازي  -1

 روز      ماه      سال :     مدت حضور در جبهه) ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6براي حداقل ( رزمنده                           -2

 روز         ماه            سال :          مدت اسارت               آزاده                -3

 آزادگان باالي يكسال اسارت فرزند -6                         و باالتر        % 25فرزندجانبازان  -5   :           ديفرزند شه -4

 روز      ماه      سال):     پدر(مدت حضور در جبهه :         فرزند رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه -7

                                 :شهيد برادر  -10                      :   آزادگان زير يكسال اسارتفرزند  - 9                         % 25فرزند جانبازان زير  -8

 گرمي هستمبومي شهرستان                 سرعين هستمشهرستان بومي  :  جهت شغل نگهباني  - 1  :سايرموارد -14

                       

      كيلومتر محل مورد تقاضا هست 20اصلي محل مورد تقاضا هستم                بومي همجوار   بومي:   جهت شغل سرايدار -2

                 كارداني                                ديپلم                       : اخرين مدرك تحصيلي -15

               :                   گرايش تحصيلي  :رشته تحصيلي - 16

  :استان محل تحصيل  :دانشگاه محل تحصيل -17

    13:      /   /   تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي -18

 )فقط يك شغل( : شغل مورد درخواست -19

  

  )فقط يك محل (  :امحل جغرافيايي مورد تقاض -20

            ...................... ه چكو.......................... خيابان.............................. شهرستان ................... ............ استان: نشاني كامل محل سكونت -21

  .............................شماره تلفن همراه................... كد شهر............................ ماره تلفن ثابتش............................ كد پستي...................... پالك 

  : شماره تلفن براي تماس ضروري  -22

) شركتي( يق بخش خصوصياز طرخدمات خريد قالب  درانساني نيروي  پذيرش متقاضي شركت در آزمون.. ...................................اينجانب

متن آگهي مربوطه را با دقت و به طور كامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را  استان اردبيل، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

   مانيدر صورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هر مقطع ز. تكميل نموده ام و مسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم

  .هرگونه حقي را براي جذب در آن دستگاه از خود سلب مي نمايم) قبل و بعد از اشتغال ( 

  امضاء و اثر انگشت متقاضي :                                                                                                 تاريخ تنظيم فرم -23
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  )شركتي(خريد خدمات از طريق بخش خصوصي   متقاضيان شركت در آزمون پذيرش سرايداري بصورت
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فرزند ............................. گواهي و تاييد مي نماييم كه آقاي .................... اينجانبان اعضاي شوراي اسالمي روستاي 

بوده و در حال حاضر و حداقل از ............................ ساكن روستاي .................................... به شماره ملي ................... ...

  .يكسال پيش در اين روستا سكونت مستمر داشته است

  نام و نام خانوادگي ؛ مهر و امضاي رئيس شوراي اسالمي 

  

  

  دگي ؛ مهر و امضاي اعضاي شوراي اسالمينام و نام خانوا
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  :شماره خانوار و شماره ساختمان برابر پرونده خانه بهداشت

  

 .............شماره ساختمان  -2............   شماره خانوار  -1

  

  :داشتنام و نام خانوادگي ، مهر و امضاء بهورز خانه به

  

  :نام و نام خانوادگي ، امضاء مسئول و مهر مركز بهداشتي درماني مربوطه 

  

  :تذكر

 .مهر و امضاي رئيس شوراي اسالمي و امضاء حداقل يك نفر از اعضاي شوراي اسالمي كافي است -1

د اعتبار بوده و در چنين اين گواهي بدون مهر و امضاي اعضاء شوراي اسالمي روستا، خانه بهداشت و مركز بهداشتي درماني فاق -2

 . صورتي براي ثبت نام كننده كارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد

خواهد بود وهرگونه ) اعضاء شوراء ، بهورز ومسئول مركز بهداشتي(مسئوليت صحت تائيد محل سكونت بعهده تائيدكنندگان  -3

  .گواهي غيرواقع پيگرد قانوني خواهد داشت

 


