
  ))بسمه تعالي((
 

 ))) آگهي  بکار گيري نيرو به صورت شرکتي (((

واحاد   يهااجهت تاامن  نناز صادره هايراساس مجوزدر نظر دارد ب  کرمانشاه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک

در قالا  خرياد  و زازيد  ياري آزماو  تواننداديهاي عناومي خ ت   ارا از طريا  برزاز  نفار 172تعاداد  خاود هاي تابعه

آوا موسساه کارآفريداا   از طريا  واجاد شارايط  از بن  افرادخ با در نظرزرفت  شرايط مددرج در جدول ذيل خخدمات)شرکتي(

 د .يننا يرنبکارزسالمت 
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عنوان رشته 

 شغلي
 محل جغرافيايي

تعداد 

مورد 

 نياز

 جنسيت

 شرايط احراز
 زن مرد

 پرستار 1

  19 19 مرکز فارابي

دارا بودن مدرک ليسانس  و يا فوق ليسانس در يکي از  

 آموزش پرستاري -رشته هاي تحصيلي پرستاري

   12 مرکز درمان سل مقاوم به درمان

   5 مرکز سوختگي گلستان

   2 مرکز امام علي )ع(

   2 مرکز طالقاني

   5 مرکز معتضدي

   2 مرکز امام خميني )ره(

   2 جوانرود

   1 گيالنغرب

   1 قصر شيرين

 3 6 9 سرپل ذهاب

   9 سنقر

 2 2 4 پاوه

 1 1 2 ثالث باباجاني

   4 صحنه

   18 اسالم آباد غرب

   9 کنگاور

2 
کارشناس 

 مدارک پزشکي

درک ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي دارا بودن م   2 مرکز سوختگي گلستان

   10 اسالم آبادغرب مدارک پزشکي

3 
پيشخدمت 

 (خدمتگزار)

   29 اسالم آبادغرب

   1 ثالث بابا جاني دارا بودن گواهينامه ديپلم کامل متوسطه 

   7 پاوه

 حسابدار 4

در يکي از رشته هاي دارا بودن مدرک فوق ليسانس    2 اسالم آبادغرب

مديريت  -حسابداري و امور مالي –تحصيلي حسابداري 

 -بازاريابي بين الملل-بازرگاني ) بازرگاني داخلي

 (مالی -بازاريابي

   1 ثالث باباجاني

   4 مرکز سوختگي گلستان

   1 مرکز فارابي

 کارگزين 5

   3 مرکز سوختگي گلستان
فوق ليسانس در يکي از رشته هاي دارا بودن مدرک 

بازاريابي  -تحصيلي مديريت بازرگاني)بازرگاني داخلي

(،مديريت دولتي) توسعه منابع مالی - بازاريابي -بين الملل

 تحول( -بودجه و مالي عمومي -انساني

   3 اسالم آبادغرب

   1 پاوه

  2 2 ثالث باباجاني ماما 6
 و يا فوق ليسانس در رشته دارا بودن مدرک ليسانس

 تحصيلي مامايي

 



 

 بکار گيريرايط عمومي ش .1

 ن  اسالم يا يكي از اديا  رسني كشور م رح در قانو  اساسي.بتدي  به دي  م  - 1/1

 .را يا تابعنت نظام جنهوري اسالمي  -2/1
 .ه عنومي يا معافنت دائم از خدمتداشت  كارت پايا  خدمت وظنف  -3/1

 تناد به دخاننات و مواد م در.عدم اع  –4/1

 عدم سابقه محكومنت جزائي مؤثر. –5/1
 شود.مي  بکارزنريداشت  سالمت جسناني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه  –6/1

 در دستگاههاي دولتي به موج  آراي مراجع قانوني. بکارزنرينداشت  مدع  -7/1
 يخ ثابت و پنناني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشدد.نبايد مست دم رسن شده بکارزنريداوطلبا   -8/1

 التزام به قانو  اساسي جنهوري اسالمي ايرا . –9/1

  بکارگيري شرايط اختصاصي .2

 ا  مهلت ثبت نام.يپاتا خ  تنام سال 40حداکثر و  20حداقل  داشت  – 1/2
 اكثر س  مقرر اضافه خواهد شد:د ذيل به شرط ارائه تأينديه هاي معتبر به حدموار –تب ره 

 مدت خدمت سربازي .أ

ي  خادمت و متعهاد ظف را به استداد قانو  خدمت پزشكا  و پنراپزشاكا وطرح خدمت ننروي انساني م كه داوطلباني .ب
 انجام داده اند به منزا  انجام خدمت فوق.قانو  مذکور 

 طرح مربوطه باشدد. هي پايا ي معافنت يا زوادارا يستمي بايو پنراپزشكا    خدمت پزشكا قانو   مشنولن   -2/2
 

در  تب ره: مشنولن  قانو  خدمت پزشكا  و پنراپزشكا  كه در حن  انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه ماي باشادد

شركت ننايدد.  آزمو  مذکورمي تواندد در باشد اتنام طرح آنا  باقي مانده  ماه به 3حداکثر آزمو   يبرززارتاريخ  که ازنصورت
 الزامي است. با ذکر تاريخ اتنام طرح  ارسال زواهي اشتغال به طرح ايدگونه افراد

 

 

 نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز: .3
 

لغايات   04/4/1396  متقاضنا  واجاد شارايط ملازم هساتدد از تااريخ. ثبت نام به صورت الكتروننكي به شرح ذيل انجام مي زنرد

   http://azmoon.poorsam.irت ساي  يطر از ييانک محل جغرافي و يک رشته شغليصرفا در  ت نامنسبت به ثب 13/4/1396
به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتن  اثر داده ن واهد شد و وجوه پرداختاي باه هان  الزم به ذکر است  :اقدام ننايدد

هن  زونه ويراي  و اصالحي پس از دريافت کد رهگنري انجام ن واهد شادخ لاذا خواهشاندد اسات در  د.زرد ننيوجه مسترد 
  از مراجعه حضوري خودداري فرمايند. ثبت نام خود نهايت دقت را بعنل آوريد و

 

 

 :ز ثبت نام مقدماتينيا مورد مدارك –1/3
 

 

 . ل زردد()با دقت و کامل تكنن به صورت ايدترنتي درخواست شغل تكننل .أ

باه  2178423705008  حساب شانارهبه   ريال( نودو پدج هزار ست ويدو) 009502بانكي مبدي بر پرداخت مبلغ  رسند  .ب

عداوا  حا  شاركت در امتحاا   باه  قابل پرداخت در کلنه شع  بانک ملي ايارا نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 (و فرزندا  شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشددمي پردازند  را % 50)ايثارزرا   . يو ت    عنومي

خ به انضنام فن  بانکي خ که بايستي متداس  باا توضانحات ساايت ايدترنتاي اساک  شاده و ارساال 3*4يک قطعه عکس  .ت

به عکسهايي که به وسنله نرم افازار فتوشااي ياا  )ضندًا اسکدهاي انجام شده بايد داري وضوح و قابل تش نص باشدد.شود

که از طري  موبايل و خارج از شرايط مد نظر تهنه شده باشادد  اند و هنچدن  عکسهايي رم افزارهاي مشابه ويراي  شدهن

 .(کارت ورود به جلسه صادر ن واهد زرديد
 

 

 :بکارگيري مدارك مورد نياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان -2/3

خ روز كاري پس از اعالم نتايج  5ظف هستدد مدارك ذيل را ظرف مدت وم بکارزنريداوطلبا  قبول شده در مرحله اول امتحا  
 ارائه و رسند دريافت ننايدد. "حضوراخبه هنراه اصل مدارك 

 اصل به هنراه ت وير آخري  مدرك تح نلي -
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 كارت ملياصل به هنراه ت وير -

 اصل به هنراه ت وير تنام صفحات شداسدامه -

 ظام وظنفه عنومي يا معافنت دائم كارت پايا  خدمت ناصل به هنراه ت وير -

 اصل به هنراه ت وير مدارك دال بر بومي بود  -

 دال بر ايثارزريخ حس  مورد از مراجع ذيربط.مدارک اصل به هنراه ت وير  -

 اصل به هنراه ت وير ساير مدارك طب  مفاد آزهي حس  ضرورت. -

 حاصل به هنراه  ت ويرزواهي پايا  طرح يا معافنت ازطرح يا حن  طر -
 

ي  استعالم خواهد شد و تطبنا  اولناه مراجع ذيربط ازتوسط شرکت  اصالت مدرك تح نلي اعالم شروع بکارخ: قبل از  1 تب ره
 مالك قطعي بر اصالت مدارك ن واهد بود.خ انجام شده در بدد فوق

واجاد شارايط نباوده خ  ص مش ص زرددکه شايا حتي پس از بکارزنري  و  بکارزنري:چدانچه در هر مرحله از مراحل  2تب ره 
 وي جلوزنري بعنل خواهد آمد.  يا ادامه خدمت  بکارزنرياست از 

 

 

 ورود به جلسهزمان و محل توزيع کارت  .4

 تايدترنتاااآدرس  متعاقباااا از طريااا آزماااو   محااال برزااازاري وكاااارت ورود باااه جلساااه زماااا  دريافااات   – 1/4

on.poorsam.irhttp://azmo    اعالم خواهد شد 

 باشد. ير ميامکا  پذ يو کد مل يرن  وارد ننود  کد رهگيورود به جلسه تدها از طر كارت افتيدر  –2/4

 .رددز ي کارت ورود به جلسه قند ميبر رو زما  و محل برززاري امتحا   -3/4

  عبارتند از: يمواد امتحان  .5

ف   -4رياضي و آمار مقدماتي  -3زبا  انگلنسي عنومي  -2زبا  و ادبنات فارسي  -1:ملشا يعنومامتحا  توانندديهاي  –1/5

باه صاورت خ  ساوال( 90) در مجنوع به تعداد سناسي و اجتناعي ومباني قانوني اطالعا ت – 6معارف اسالمي  -5 آوري اطالعات 

 زيده اي طراحي خواهد شد. چهارز
 االت معارف اسالمي معاف مي باشدد و امتناز آ  در ساير موارد امتحا  توزيع مي شود.هاي ديدي از پاس گويي به سواقلنتتب ره:

باه صاورت  خ ساوال (45 )امتحا  ت   ي شامل سئواالت مرتبط با رشاته شاغلي ماورد درخواسات داوطلا  باه تعاداد  -2/5

 .مي زرددچهارززيده اي طراحي 

باشد و مجنوع سواالت عنومي با ضري  ننم و مجناوع ساواالت ارزش سواالت عنومي و ت   ي هر کدام يک ننره من -3/5

 ت   ي با ضري  سه مورد محاسبه قرار خواهد زرفت.

 آزمون داراي نمره منفي مي باشد.  -4/5
 

 

 تذکرات :  .6

ي ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هااي جدات تحننلا 6 حداقل ايثارزرا  شامل جانبازا خ آزادزا  و رزمددزاني كه – 1/6
مااه  6جانبازا  خ مفقودي  خآزادزا  يکسال و باالي يکسال اسارت و رزمددزا  باا حاداقل هاي معظم شهداخ  دارند و ننز خانواده

خ با رعايات قاوانن  و مقاررات بود  شرايط مددرج در آزهي سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جدت تحننلي خ درصورت دارا
 ار خواهدد بود. از اولويت قانوني برخورد همربوط

از ساي ايثارزرا  اخت اص مي يابادخ  پذيرش( درصد آ  برابر قوانن  و مقررات براي 30ازكل مجوز ت  نص يافته سي ) –2/6

 25ازا  باجانفرزندا  و هنسرا   و اشهدو هنسرا  فرزندا   وجانبازا  و آزادزا  فاقد شغل آ  به  درصد  25درصد فوق الذکر 
اماور  و بدناد شاهند يشده از سومعرفي برادر شهند  وکسال اسارت ي يبااليکسال و هنسرا  آزادزا  ندا  و فرز و درصد و باالتر

مااه حضاور  6رزمددزا  با سابقه حداقل  به صرفا باقننانده بکارزنري سهننه پدج درصدلذا  .اخت اص يافته استايثارزرا  استا  
 .و آزادزا  زير يکسال اسارت اخت اص مي يابد %25زير  فرزندا  جانبازا و هنسر و فرزندا  آنا  و  در جبهه ها داوطلبانه

 
 

 درصد به ترتن  ننره فضلي از بن  ايثارزرا  واجد شرايط كه در زما  مقارر ثبات ناام  5 انت اب ايثارزرا  درحد سهننه –3/6
) ونيااد ههيد،ساهاه هاسادارا  و ارگانهااي مرووهاه   زا ،اخذ گواهي ايثارگري جهت استفاده از سهميه مذکور انجام خواهد شد.خننوده اند

الزامي مي واهد .ضمنا گواهي مذکور وايد در تاريخ انتهار آگهي صادر هده واهد درغير اي  صاورت اساتفاده از ساهميه ماذکور ميسار  ...(

 . نخواهد گرديد
 

 ا  واجد شرايط صورت خواهد زرفت. درصد سهننه ايثارزرا  از طري  رقابت با ساير داوطلب 30مازاد بر  پذيرش –4/6
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باه  بکاارزنري يط مدادرج در آزهاياز شارا يدر صورت برخاوردار يبه داوطلبا  بوم يبکارزنره ننانده سهننباق يتنام –5/6
 .ابدي ياخت اص م ي  ننره فضلنترت
 

 به افرادي اطالق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد.  شهرستان داوطلب بومي -6/6
 

  خ يکي باشد.بکارزنريشهرستا  محل تولد داوطل  يا هنسر وي با شهرستا  محل مورد تقاضا براي  ف( ال

هنسر و فرزندا  کارمددا  رسني و پنناني دولت و يا ننروهاي مسلح ) اعم از شاالل ياا بااز نشساته ( کاه شهرساتا  محال    ب (

 آنا  يکي باشد. بکارزنريبراي خدمت فعلي يا بازنشستگي آنا  با شهرستا  محل مورد تقاضا 

( را در شهرساتا  محال ماورد تقاضاا باراي راهدنايي خ دبنرستا  خ داوطل  حداقل چهار سال از سدوات تح نلي )ابتدايي      ج(

 طي کرده باشد.  بکارزنري

ماورد تقاضاا باراي د(    داوطل  يا پدر خ مادر و يا هنسر وي حداقل چهار سال سابقه پرداخات حا  بنناه در شهرساتا  محال 

 قابل احتساب است (  خرا داشته باشدد ) پرداخت ح  بننه به مدت تعنن  شده صرفا توسط يکي از موارد مذکور بکارزنري
 
 

 به افرادي اطالق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد.  ياستانداوطلب بومي  -7/6
 

  رمانشاه باشد.استا  محل تولد داوطل  يا هنسر وي  در استا  ک الف( 

هنسر و فرزندا  کارمددا  رسني و پنناني دولت و يا ننروهاي مسلح ) اعم از شالل يا باز نشسته ( که اساتا  محال خادمت    ب (

 فعلي يا بازنشستگي آنا  در استا  کرمانشاه باشد.

 طي کرده باشد.  کرمانشاه ا را در است(دبنرستا ار سال از سدوات تح نلي)ابتداييخراهدناييخداوطل  حداقل چه     ج(

را داشاته باشادد ) کرمانشااه د(    داوطل  يا پدر خ مادر و يا هنسر وي حداقل چهار ساال ساابقه پرداخات حا  بنناه در اساتا  

 قابل احتساب است (  خپرداخت ح  بننه به مدت تعنن  شده صرفا توسط يکي از موارد مذکور

 نن  بومي بود  خ تقسننات کشوري در زما  ثبت نام مي باشد.:مبداي استا  و شهرستا  براي تع1تب ره 

پذيرش بقناه  متقاضنا  بومي شهرستا  تکننل نگرددکه ظرفنت مورد نناز رشته شغلي مددرج در آزهي از بن   :درصورتي2تب ره 
س متقاضنا  لنر باومي هناا  افراد تا تکننل ظرفنت و هنچدن  انت اب افراد ذخنره از بن  داوطلبا  با اولويت بومي استا  و سپ

 .ه ترتن  ننره فضلي صورت مي پذيردرشته شغلي ب
 
 

 رشته شغلي و يک محل جغرافنايي خواهدد بود.مجاز به انت اب يک  داوطلبا  مدح رًا –8/6
 

 مسئولنت ناشي از عدم رعايت دقن  ضوابط و شرايط اعالم شده در مت  آزهاي برعهاده داوطلا  خواهاد باود و در هار –9/6

مرحله از مراحل ثبت نامخ امتحا  و جذب محرز شود داوطل  اطالعات خالف داده يا فاقد شارايط مدادرج در آزهاي اسات از 
 خواهد شد. و بکارزنري وي کا  لم يک  انجام مراحل بعدي محروم 

 

ز اعاالم نتنجاه( ه پس اما 2درصورت پذيرفته شد  در امتحا  )حداكثر  بکارزنريمتقاضنا   رك تح نليتائنديه مد اخذ –10/6

 الزامي است.شرکت از سوي 
 

 صورت خواهد زرفت.و ززيدشي  يانت اب نهايي پذيرفته شدزا  پس از طي مراحل ادار -11/6
 

صاورت قارارداد آناا  لغاو و از  خدمت ننايدد در لنار ايا  در محل مورد تقاضاشوند  ميتعهد م ييرفته شدزا  نهايپذ  -12/6

 مقررات استفاده مي شود.  وجود افراد ذخنره وف 
 

 . بودد خواه  http://azmoon.poorsam.ir  سايت ايدترنتي از طري هرزونه اطالع رساني  –13/6
 

اسات در باشد خ الزم  يم و دريافت کد رهگنري برگ درخواست شغلبا توجه به اي  كه مالك ثبت نام متقاضنا  تكننل  –14/6

 ثبت نام قابل پذيرش ن واهد بود.زونه اصالحاتي پس از  و هن آ  نهايت دقت را بعنل آورده ل نتکن

 

http://azmoon.poorsam.ir/

