
 فراخوان جذب نيروي شرکتی

مرکزمديريت حوادث و دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوين به منظور تامين نيروي انسانی مورد نياز * 

، انجام تستهاي تخصصی  از طريق مصاحبه علمی خريد خدمات )شرکتی ( در نظر دارد به شرح ذيل به صورت فوريتهاي پزشكی استان

 و گزينش جذب نمايد. مربوطه
 

 محل جغرافيايی عنوان شغلی
 جنسيت

 شرايط احراز تعداد مورد نياز
 مرد زن 

کارشناس یا کاردان 

 فوریتهای پزشکی
 نفر54 *  سطح استان

در رشته  کاردانی یا کارشناسیدارابودن گواهينامه 

 فوریتهای پزشکی و بيهوشی

 رانندگی( 2پایه   گواهينامه) دارابودن 

 

در صورت قبولی در آزمون ، بایستی ضمن ارائه تعهد محضری نسبت به دریافت رانندگی می باشند ،  2طلبانی که فاقد گواهینامه پایه تبصره: داو

فوق الذکر جذب نامبرده کان لم یکن گواهینامه مذکور ) تا پایان یکسال از زمان آزمون( اقدام نمایند. بدیهی در صورت عدم ارائه گواهینامه 

 خواهد شد.

به اداره کارگزینی دانشگاه به آدرس    22/11/69شنبه مدارك خود را حداکثر لغایت پایان وقت اداری روز  ،داوطلبان می توانند جهت ثبت نام

به ارسال نمایند. پست سفارشیبصورت  1516614114کد پستی  ،خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ستاد دانشگاه علوم پزشکی -قزوین 

 . مدارکی که پس از تاریخ تعیین شده تحویل پست گردیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

 شرايط عمومی:*

  داشتن تابعيت ایران -ا

 تدین به دین مبين اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-2

 اساسی جمهوری اسالمی ایرانالتزام به قانون  -3

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافيت قانونی -4

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان -5

 نداشتن سابقه محکوميت جزایی موثر -6

گروه داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می شوند ) طبق نظر کميسيون پزشکی یا -7

 (طب کار دانشگاه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی

 *شرايط اختصاصی:

 می باشد. کارشناسیسال برای  44و  کاردانی سال برای  35حداکثر سن متقاضی  -

 دارای سالمت کامل جسمانی و روانی )مطابق ضوابط مربوطه و دستوالعمل ها(.-

 سانتی متر. 565دارای حداقل قد -

، تست آمادگی جسمانی ، آزمایشات پاراکلينيکی و.... پس از قبولی داوطلب در مصاحبه علمی اوليه   BMIتبصره:اندازه گيری قد و 

 انجام خواهد پذیرفت.

کليه داوطلبين واجدالشرایط مجاز به شرکت در مصاحبه می باشند ليکن داوطلبين بومی مطابق با شرایط ذیل  از اولویت در جذب 

 برخوردار می باشند.نيرو 

 
 



  شرایط مشموليت بومی استان: -

 یا همسر وی در استان قزوین باشد.محل تولد متقاضی  -5

 همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پيمانی دولت و یا نيروهای مسلح که در استان قزوین  شاغل و یا بازنشسته باشد. -2

 سال سابقه پرداخت حق بيمه ) در قبال اشتغال( در استان قزوین را داشته باشد. 4داوطلب ، پدر ، مادر و یا همسر داوطلب حداقل  -3

( استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع ) اشتغال، 2و3: داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود) موضوع بندهای 5تبصره

 از تاریخ تولد داوطلب باشد. بازنشستگی و یا پرداخت حق بيمه ( مربوط به پس

 : مبنای استان برای تعيين بومی بودن ، آخرین تقسيمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.2تبصره 

در فراخوان می بایست شاغل نباشدومتعهد گرددباتوجه به نيازمرکزمدیریت حوادث درسطح استان  متقاضی در زمان شرکت-

 خدمت نماید.

 اثر داده نمی شود.به مدارك ناقص ترتيب -

 *مدارك مورد نياز: 

کارت پایان خدمت و یا معافيت از کارت ملی،  برابراصل شده تمامی صفحات شناسنامه، تکميل برگ درخواست شغل )با دقت و خط خوانا تکميل گردد( تصویر 

 رانندگی. 2گواهينامه پایه پایان طرح و یا معافيت از انجام طرح ،مدرك تحصيلی،   سربازی، خدمت

 بنام دانشگاه علوم پزشکی قزوین) ضمنا مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد( 05386773ریال به شماره حساب  033333ارائه اصل فيش واریزی )به مبلغ 

 توضيحات:*

 برخوردار خواهند بود:، ارسال نمایند از امتياز مربوطه در پذیرش الزم را به همراه سایر مدارك  دارای شرایط ذیل بوده و مدارك مربوطه چنانچه متقاضيان

 ( ان شهداو خواهر ان، برادرانو جانبازان معظم شهدا ، فرزندماه حضور داوطلبانه در جبهه ها( 6ن ) با حداقل گاان، رزمندجانبازآزادگان،)شامل:ایثارگران -

 شکی قزوینکارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزان فرزند  -

 سوابق تجربی مرتبطدارا بودن  -

 

 


