
                                                      » بسمه تعالي «

 جذب نيروي شركتيآگهي 

 1401 بهار                                                                                   

انسانی در رشته  رایان شبکه بوعلی    شرکت تابعه   واحدهايبراي خدمت در    مورد نيازشغلی  هاي  در نظر دارد براي تأمين نيروي 

افراد واجد  29تعداد  ،  همدانابن سينا    و خدمات بهداشتی و درمانی   دانشگاه علوم پزشکی با اخذ امتحان نفر  ، کتبی  الشرایط را 

 گيري نماید. به صورت شرکتی به شرح ذیل بکار  و عمومی مصاحبه تخصصی
 

 و محل هاي مورد نياز  نگهبان دول رشته شغليج

 عنوان شغل 

محل 

جغرافيایی  

 خدمت 

شرایط احراز از نظر   جنسيت  تعداد مورد نياز 

مدرك و رشته  

 تحصيلی 

سهميه   توضيحات 

ایثارگران  

   %25مشمول 

سهميه  

 آقا  خانم آزاد 

 نگهبان 

 همدان 

 نفر(2)

 

1 1 - * 

تحصيلي  *( دارا بودن مدرک 

در كليه رشته  كارداني یا كارشناسي

 یا دیپلم كامل متوسطه ها و 

 
قد   حداقل  داشتن 

شاخص سانتيمتر175  ،

بين    (BMIتوده بدني )

بارگذاري    ،28تا    19

شماره     دارا    ،   *1فرم 

پایان   كارت  بودن 

معافيت   خدمت   . یا 
نهایي   شدگان  )پذیرفته 

طبق  داراي معافيت پزشکي 

پزشکي  نظر   كميسيون 

اشتغال  اجازه  دانشگاه 

 خواهند داشت( 

 مالیر

 نفر( 2)

 

1 1 - * 

نموده و تصویر فرم تکميل شده را جهت ثبت نام   مراجعهبه مراكز بهداشرتي و درماني  )پيوسرت(1با در دسرت داشرتن فرم شرماره    مي بایسرت  شرركت كنندگان* 

 تایيد نهایي فرم مذكور در زمان انجام آزمون آمادگي جسماني صورت خواهد پذیرفت.  بارگذاري نمایند.

 و محل هاي مورد نياز  خدمتگزار   دول رشته شغليج

 عنوان شغل 
محل  

جغرافيایی  

 خدمت 

 جنسيت  تعداد مورد نياز 
شرایط احراز از نظر  

 مدرك و رشته تحصيلی
سهميه   توضيحات 

ایثارگران  

   %25مشمول 

سهميه  

 آقا  خانم آزاد 

 خدمتگزار 
 )نظافتچي( 

 همدان 

 نفر( 2)
 

1 1 * * 

*( دارا بودن مدرک دیپلم  

 كامل متوسطه  

 

 

 

 

 

 

 

 هنگ اكبودر

 نفر( 2)
 

1 1 - * 

 فامنين 

 نفر( 1)
 

 - 1 - * 

 مالیر

 نفر( 1)
 

 - 1 - * 

 نهاوند

 نفر( 2)
 

1 1 - * 

 تویسركان 

 نفر( 1)
 - 1 - * 

 

 



 و محل هاي مورد نياز  اپراتور دول رشته شغليج

 عنوان شغل

محل  

جغرافيایی  

 خدمت 

 جنسيت  تعداد مورد نياز
شرایط احراز از نظر  

 مدرك و رشته تحصيلی
سهميه   توضيحات

ایثارگران  

   %25مشمول 

سهميه  

 آقا  خانم آزاد 

 اپراتور 
 همدان 

 نفر( 2)

 

1 1 * * 

دارا بودن دیپلم كامل متوسطه، 

در كليه كارداني یا كارشناسي 

دارا بودن  به همراهرشته ها 

  ICDLمدرک 

 

)فارغ التحصيالن رشته هاي 

ارائه   از  رایانه  با  مرتبط 

مي    ICDLمدرک   معاف 

 باشند(

 

 و محل هاي مورد نياز  سرایدار دول رشته شغليج

 عنوان شغل
محل جغرافيایی  

 خدمت 

شرایط احراز از نظر   جنسيت  تعداد مورد نياز

 مدرك و رشته تحصيلی
سهميه  توضيحات

ایثارگران 

  %25مشمول  

سهميه  

 آزاد 
 آقا  خانم

 سرایدار 

 * - 1 - مركز بهداشتي درماني انوچ  -مالیر

دارا بودن مدرک دیپلم  

 كامل متوسطه 

 

 

 

 

 
متقاضيان مي بایست تا قبل   

 متاهل  7/2/1401از تاریخ 

دائم  ازدواج  و    (  )  بوده 

  .بومي شهرستان باشند

منوط   سرایداري  به  اشتغال 

به سپردن تعهدات محضري 

 الزم مي باشد.

 

 * - 1 - مركز بهداشتي درماني آورزمان  -مالیر
 * - 1 - مركز بهداشتي درماني زمان آباد  -مالیر
 * - 1 - مركز بهداشتي درماني طاسبندي -مالیر
 * - 1 - مركز بهداشتي درماني جوزان  -مالیر
 مركز بهداشتي درماني مهرآباد  -مالیر

- 1 - * 

 * - 1 - مركز بهداشتي درماني جوكار  -مالیر
 * - 1 - مركز بهداشي درماني دهفول   -نهاوند

 * - 1 - آباد مركز بهداشتي درماني شان  –تویسركان 
 * - 1 - بيمارستان پورسينا  -بهار

 

 

 و محل هاي مورد نياز  راننده  دول رشته شغليج

 عنوان شغل
محل جغرافيایی 

 خدمت

 جنسيت  تعداد مورد نياز
شرایط احراز از نظر مدرك 

 و رشته تحصيلی 
سهميه  توضيحات

ایثارگران 

  %25مشمول  

سهميه  

 آزاد 
 آقا  خانم

 راننده  
 هنگ كبودرآ

 نفر( 2)

 

1 1 - * 

دارا بودن مدرک دیپلم كامل 

 حداقل متوسطه، دارا بودن

)مجاز به رانندگي   2گواهينامه پایه 

 با وسائط نقليه عمومي(

 

- 

 

 و محل هاي مورد نياز تکنسين دارویي  دول رشته شغليج

 عنوان شغل
محل جغرافيایی 

 خدمت

 جنسيت  تعداد مورد نياز
مدرك شرایط احراز از نظر 

 و رشته تحصيلی 
سهميه  توضيحات

ایثارگران 

  %25مشمول  

سهميه  

 آزاد 
 آقا  خانم

      تکنسين دارویي

 )دارویار( 

 همدان 

 نفر( 1)

 

 - 1 * * 
دارا بودن مدرک دیپلم كامل  

متوسطه، دارا بودن گواهينامه 

 دارویاري 

 

 - 

 



 و محل هاي مورد نياز رایانه   كارشناس دول رشته شغليج

 عنوان شغل
محل جغرافيایی 

 خدمت

شرایط احراز از  جنسيت  تعداد مورد نياز

نظر مدرك و 

 رشته تحصيلی

سهميه  توضيحات

ایثارگران 

  %25مشمول  

سهميه  

 آزاد 
 آقا  خانم

كارشناس  

 رایانه 

 همدان 

 نفر( 1)
 

 مهندسي نرم افزار  * - 1 - 

 ASP.Netتسلط به 

My Sql, SQL Server 

Entity Framework 

Object Oriented 

JavaScript 

Android & IOS 

Linux 

 

 شرایط عمومي  -

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.  -1/1

 داشتن تابعیت ایران. -2/1

 آخرین روز ثبت نام .داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( تا تاریخ  -3/1

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان. -4/1

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر . -5/1

 نونی .موجب آرای مراجع قاهای دولتی بهنداشتن منع اشتغال دردستگاه  -6/1

 های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه  -7/1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران . -8/1

 . شوند می بکارگیریداشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن  -9/1

   شرایط اختصاصي -2
  شرایط سني براي داوطلبان  *

سااال و برای مق ع  32سااال برای مق ع تحصاایلی دیولم و برای مق ع تحصاایلی کاردانی   30  سااال تمام و حداک ر 18دارا بودن حداقل (  الف  

  سال تمام . 35تحصیلی کارشناسی 

هرگونه  مدت خدمت انجام شاده دوره رارورت برای آقایان و خدمت مقرر طرح قانون خدمت پزشاکان و پیراپزشاکان و  الزم به ذکر اسات

  سال قابل افزایش خواهد بود. 40زنشستگی به سقف سنی پیشگفت و حداک ر تا سقف سنی سوابق خدمتی بشرط واریز کسور بیمه و با

 سال مالک محاسبه خواهد بود . 40بدیهی است در هر حال احتساب سوابق مندرج در بند الف حداک ر تا سقف سنی 

 سال خواهد بود. 35حداک ر  ز کسور بیمهسال و با احتساب سوابق خدمتی به شرط واری 30ب( در خصوص رشته شغلی نگهبان حداک ر سن 

افزایش ساقف سانی  ازو مساتندات در شامول مقررات مربوط به ای ارگران و خانواده های ایشاان قرار گیرند     ( داوطلبانی که برابر مدارک ج

   : شدد نخواهبهره مند بشرح مراتب ذیل 

 

 خانواده هاي ایشان :* مشمولين استفاده از افزایش سقف سني ایثارگران و 

  

( باه طور داوطلبااناه خادمات نموده اند  29/5/1367لغاایات   31/6/1359الف( داوطلباانی کاه در جبهاه هاای نبرد حق علیاه بااطال )ازتااریخ 

به میزان مدت حضاور در جبهه وهمننین مدت زمان بساتری ویا اساتراحت پزشاکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد 

 . حق علیه باطل

 اساارت ساالیك باالی و ساالیك باالتر، فرزندان  و   درصاد  پنج  و  بیسات  جانبازان فرزندان  شاهدا،فرزندان   آزادگان،  و  جانبازان  ب(

 .از شرط حداک ر سن معاف می باشند

 سال . 5تا میزان  ،شهداء و همسربرادر ،خواهر والدین ،ج( 



ساایر مشامولین ساهمیه بیسات و پنج درصاد ای ارگران )همسار جانبازان بیسات و پنج درصاد و باالتر، همسار آزادگان یکسال اسارت  (د

ماه غیر داوطلبانه در  8ماه داوطلبانه یا  6و باالتر و مشامولین ساهمیه پنج درصاد ای ارگران شاامل : رزمندگان با ساابقه حضاور حداقل 

و همسار و فرزند ان آنان و فرزندان جانبازان کمتر از بیسات و پنج درصاد و فرزندان   (29/5/1367  تیلغا  31/6/1359  خی)ازتارجبهه  

آزادگان کمتر از یکسااال اسااارت(  از شاارط حداک ر ساان معاف نمی باشااند و حداک ر ساان ایشااان م ابق توراایحات قید شااده در  

 جدول رشته های شغلی مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

از فرزنادان شااااهاد ، جاانباازان از کاار افتااده کلی ، آزادگاان از کاار افتااده کلی و فرزنادان آناان کاه عالوه بر ساااهمیاه  ذ( آن دساااتاه  

درصااد ای ارگران  با کسااب حد نصاااب قبولی و امتیازات الزم در آزمون پ یرفته شااوند ، می  5و   25اسااتخدامی مشاامولین سااهمیه  

 ان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداک ر سن بهره مند گردند .توانند همانند سایر فرزندان شاهد ، جانباز

 خواهد بود . 7/2/1401مالک محاسبه سن متقاریان تاریخ  1/2

  نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز -3

 24( حداكثر لغایت سراعت شرنبهچهار)31/01/1401مورخ صرب     8سراعت هسرتند از متقاضريان واجد شررایط ملزم   -1/3

مراجعه و    azmoon.umsha.ac.irآدرس اینترنتي نام الکترونيکي به  ( نسرربت به ثبتچهار شررنبه)07/02/1401مورخ  

  اقدام نمایند.

 : مقدماتیمدارک مورد نیاز ثبت نام  -2/3

 . تکمیل اطالعات مورد نیاز برای انجام ثبت نامالف( 

باه عنوان حق شااارکات در آزمون از طریق درگااه پرداخات الکترونیاك و باا توماان ار هز 90معاادل  ریاال   000/900پرداخات مبل  ب( 

 شتاب قابل انجام خواهد بود .دارا بودن رمز دوم عضو 

 که بایستی متناسب با توریحات سایت اینترنتی بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود. 3×4ج( یك ق عه عکس 

زمان ثبت نام به هيچ وجه قابل ویرایش و تغيير نخواهد بود لذا   نکته مهم : بدليل اینکه اطالعات ثبت شرده در

الزاميسرت متقاضريان گرامي نهایت دقت را در زمان ثبت نام معمول نمایند و همچنين مهلت ثبت نام نيز قابل 

 تمدید و افزایش نخواهد بود .

  شود.وه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وج -3/3

و به مدارک و مسرتندات ارائه شرده پا از  )بدیهي اسرت اطالعات درج شرده در زمان ثبت نام مالک عمل خواهد بود 

 .( ثبت نام ترتيب اثر داده نمي شود 

 :درمرحله اول امتحانمدارک مورد نیاز پس از قبولی  -4/3

اعالم می گردد پس از  آزمون امتحان موظف هساااتند مدارک ذیل را در زمان بندی که متعاقبار در ساااایتداوطلبان قبول شاااده درمرحله اول  

 .  ی نمایند بارگ اردر لینك ایجاد شده در زمان مقرر در سایت م کور اعالم نتایج 

مغایرت در صحت   ی مدارک داشته باشند زیرا وجود هرگونهبارگذارداوطلبان می بایست دقت الزم و کافی را در زمینه 

 مدارک متوجه داوطلب خواهد بود .
 . اصل مدرک تحصیلی -1

 و در صورت اشتغال به طرح دوره تداوم ارائه گواهی اشتغال از واحد مربوطه . اصل گواهی پایان طرح   -2

 .اصل کارت ملی  -2

 . )صفحات اول و دوم( اصل شناسنامه -3

 .اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  -4

 .عادی حسب مورد از مراجع ذیربط  دال بر ای ارگری و معلولیتاصل مدارک  -5

 .اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ررورت  -6

اساتعالم خواهد شاد وت بیق اولیه انجام شده در بند  تبصاره : مدارک مندرج در بندها فو  ال کر حساب مورد و نیاز و تشاخیص از مراجع ذیربط 

 های فو  ال کر مالک ق عی براصالت مدارک نخواهد بود.
 



  زمان ومحل توزیع كارت -4

بره آدرس :    17/2/1401جلسررره در مورخره  داوطلبران مي تواننرد براي كسرررب اطالز از زمران توزیع كرارت ورود بره  

azmoon.umsha.ac.ir          .مراجعه نمایند 

 اطالز داوطلبان خواهد رسيد . محل برگزاري و زمان امتحان كتبي در هنگام توزیع كارت به

  مواد آزمون كتبي شامل :

 دروس تخصصی مق ع و رشته تحصیلی مربوطه .کارشناسی رایانه:  شغلیرشته 

 نگهبان، خدمات، سرایدار : جزوه بارگ اری شده روی سامانه. شغلی رشته های

 . ICDLاپراتور: مهارتهای شغلی رشته 

 خودرو. مکانیك و مهارتهای عمومی در خصوصراهنمایی و رانندگی راننده: آئین نامه شغلی رشته 

 آشنایی با اطالعات دارویی و نسخه پینی. رشته شغلی دارویار:

  ي قانونيامتيازات و سهميه ها -5

ای ارگران اختصااص  از بین مشامولین قانون  از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعالم شاده سای  درصاد آن برابر قوانین ومقررات برای پ یر   -1/5

فرزندان و ، بیسات وپنج  درصاد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شاغل و فرزندان و همساران شاهداء و  ساهمیه پیشاگفت  درصاد  سای  از  که می یابد.  

  خواهر و برادر شاهیدوالدین ،  ساال و باالی یکساال اساارت و همساران جانبازان بیسات وپنج  درصاد و باالتر و فرزندان و همساران آزادگان یك

ه حضاور ما 6و پنج درصاد ساهمیه باقیمانده نیز به رزمندگان با ساابقه حداقل   با معرفی از ساوی بنیاد شاهید و امور ای ارگران اختصااص می یابد

و همسااار و فرزنادان آناان و فرزنادان جاانباازان زیر بیسااات      (29/5/1367  تیا لغاا  31/6/1359  خی)ازتاارمااه غیر داوطلبااناه در جبهاه   8یاا    داوطلبااناه

مندرج   طیدارا بودن شاارا  شاارکت در آزمون و  درصااورتاختصاااص می یابد که  کمتر از یکسااال اسااارتآزادگان  فرزندان  وپنج درصااد و

 برخوردار خواهند بود. یقانون تیومقررات مربوط از اولو نیقوان تیعابا ر یدرآگه

تبصااره : اناننه تعداد ظرفیت سااهمیه مشاامولین قانون ای ارگران تکمیل نگردد به تعداد ظرفیت باقی مانده از مشاامولین سااهمیه آزاد پ یر  

 خواهد شد .

ضاالی از بین ای ارگران واجد شاارایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند،  درصااد به ترتیب نمره ف پنجانتخاب ای ارگران در حد سااهمیه   -2/5

 انجام خواهد شد. 

مشامولین ساهمیه بیسات و پنج درصاد ای ارگران مجاز به بهره مندی از ساهمیه اساتخدامی ساایر ای ارگران نمی باشاند و به عبارت دیگر هر -3/5

 صرفار از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس روابط مربوطه استفاده نماید.داوطلب ای ارگر می تواند در صورت مشمول بودن ، 

بنا براین مشامولین ساهمیه بیسات و پنج درصاد ای ارگران جهت اساتفاده از ساهمیه اختصاصی خود صرفار مجاز به انتخاب یکی از شغل محل های 

شاند  و در صاورت انتخاب از شاغل محل های اختصااصای ساهمیه  مشاخص شاده برای آنان در جدول رشاته شاغلی و محل های مورد نیاز می با

 غیر از مشمولین سهمیه بیست وپنج درصد ای ارگران ،  بعنوان سهمیه آزاد تلقی خواهند شد.

 درصد سهمیه ای ارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  30پ یر  مازاد بر   -4/5

 . ( درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود3معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه ) -5/5

رت قبولي باید توانایي انجام كار مورد نظر را داشرته باشرند . )تشرخيص توانایي انجام كار مندرج در  در صرومشرمولين سرهميه فو   

 کي دانشگاه علوم پزشکي ابن سينا همدان خواهد بود(این بند بر عهده كميسيون پزش

ای ارگران مشامول ساهمیه پنج درصاد جهت اساتفاده از ساهمیه اختصااص یافته به خود می بایسات در زمان انتخاب شاغل محل )از بین شاغل محل های   – 5/5

 . و در صورت انتخاب ، سهمیه ای ارگری لحاظ نخواهد شد  سهمیه آزاد( شغل محلی را انتخاب نماید که ظرفیت آن بیش از یك نفر باشد

 ( می باشند.  5ن بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت بشرح ذیل ) مندرج در بند داوطلبا-7/5

 نحوه احراز شرایط قانونی بومی بودن :- 

ل اعمال الف(شارایط بومی بودن شاهرساتانی جهت شاهرساتان همدان )مرکز اساتان( تساری نداشاته و برای شارکت کنندگان این شاهرساتان اولویت بومی قاب

 نخواهد بود .  



 ب(هر داوطلب برای بهره مندی از سهمیه بومی بودن برای سایر شهرستان های استان می بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشد :

 ( داوطلب باید متولد شهرستان مورد تقارا باشد. )شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقارا یکی باشد – 1

ساال ساکونت در شاهرساتان مورد تقاراا با ارائه اساتشاهاد محلی برابر فرم مربوطه  قابل  10دارای ساکونت در شاهرساتان مورد تقاراا باشاد . )حداقل ساابقه   – 2

 "(پاسگاه یا کالنتری محل"رمن ممهور بودن به مهر نیروی انتظامی   azmoon.umsha.ac.irدریافت از آدرس :  

گواهی تحصتيل در مااع  تحصتيلی ابتدایی ، راهنمایی یا دبيرستتان در شتهرستتان مورد تااضتا با تایيد اداره آموز  و داشتتن –  3

ستال ستکونت بشترر ارااه استتشتهاد محلی ت با تایيد پاستگاه یا   10پرور  شتهرستتان مربوعه می تواند بعنوان تمام یا قستمتی از ستاباه  

 دن فعلی فرد در شهرستان مورد تااضا مالك محاسبه قرار گيرد . کالنتري محل( مبنی بر تایيد ساکن بو

 مبناي شهرستان براي تعيين بومی بودن، تاسيمات کشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون می باشد .  – 4

ل قرار  محاستبه و مالك عم  "1/ 4"جهت اعمال اولویت بومی نمره مکتستبه داوعل  بومی شتهرستتانی با ضتری  یچ و رهادرهم   – 5

 خواهد گرفت . 

 یابد. درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می  آزاد تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان    -7/5

 خواهند بود. محل جغرافیاییداوطلبان منحصرار مجاز به انتخاب یك  -8/5

درصرد نيز همانند سرایر داوطلبان ملزم به دارا بودن كليه شررایط و   5و   25تذكر مهم : داوطلبان داراي سرهميه ایثارگري 

 مي باشند.ضوابط آگهي از جمله : مقطع و رشته تحصيلي  و همچنين شرایط بومي بودن 

 .مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق روابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود  -9/5

باشاد و در مواردی که نمره کل دو انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شاده می-10/5

 در آگهی استخدامی باشد، انتخاب اصلح مالک عمل قرار خواهد گرفت.  یداوطلب یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم

ی مدارک مورد بارگ ارنسابت به  اعالم اساامی مرحله اول پ یرفته شادگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر  داوطلبان موظفند پس از  -11/5

نحوه ثبت    4/3)مفاد بند  جای وی معرفی خواهد شاد.قبولی فرد کان لم یکن تلقی شاده واز افراد ذخیره بهدر غیر اینصاورت  ،  نیاز اقدام نمایند

 نام و مدارک موردنیاز(.

  ، متعاقبار اطالع رسانی خواهد شد .پس از اعالم اولیه شدگان پ یرفتهزمان تحویل مدارک    -12/5

خواهد    azmoon.umsha.ac.ir :  شارکت و به آدرس  از طریق ساایت اینترنتی   مراحل آزمونهرگونه اطالع رساانی درخصاوص   -13/5

 ند کرد.بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواه

می باشاد الزم اسات درتکمیل آن نهایت  در ساایت مربوطه  باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقارایان تکمیل بر  درخواسات شاغل   -14/5

 میسر نخواهد بود.اصالحاتی پس از ثبت نام قابل  امکان انجام هرگونه تغییرات یادقت را به عمل آورده و

 : نحوه پذیرش و اعالم نتيجه

 ی و بررسای مدارکبارگ اربه منظور   (برابر ظرفیت از باالترین نمره مکتسابه 3به میزان    )لبانی که حد نصااب الزم را کساب نموده اندداوط  به

 .اطالع رسانی خواهد شد و عمومی یانجام مصاحبه تخصص و همننین 

 بدست خواهد آمد. درصد مصاحبه عمومی  30و  درصد مصاحبه تخصصی  40 درصد نمره آزمون کتبی و  30نمره نهایی هر داوطلب از مجموع 

 می باشد. شغل محلدر هر آزمون  نمره دارای باالترین نفر   3نمره مکتسبه    %50نمره حد نصاب آزمون 

 *( نکته مهم : 

 .ردیپذ يسامانه آزمون انجام م قیاز طر صرفاً جیدر خصوص زمان انجام آزمون و اعالم نتا ياطالز رسان

فرصرت  یک هفته شرد از تاریخ اعالم نتيجه حداكثر  ، در صرورتيکه داوطلبي نسربت به نتيجه اعالم شرده اعتراضري داشرته باپا از اعالم نتيجه نهایي

 نمایند.ثبت    azmoon.umsha.ac.ir آدرس : دردارند اعتراض خود را بصورت مکتوب 

 بدیهي است پا از پایان یافتن مهلت فو  هيچگونه اعتراضي پذیرفته نخواهد شد.
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 تایيد کننده فرم: 

 مهر و امضاء
 



 ی بسمه تعال

 "( بجز مرکز استانفرم استشهاد محل سکونت )"

              

 .........................................................................  یدارنده کدمل ..........................................................فرزند       ........................................................................  نجان یا

 

ضتمن قيد را   نجان یو مدت ستکونت ا یتااضتا دارم که شتهرستتان محل ستکونت فعل محل  نیو معتمد  نياز مطلع 

 . ندینما یگواه ، تاریخ 

 با تشکر                                                                                                           

 امضاء و اثر انگشت                                                                                             
 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                  شاررتانان      نه نامبرده باال در حال حاضار در بش        میینما  یم  یاواه  لیامضاا  نننگاان    نجانبانیا

شاررتانان تاتونت داشانه   یدر ا  زین)از مورخه              لغایت             (  تاان  بوده   مگ            تاال        ماه  

 اتت .
 

 .   مینما یم  ی صحت مراتب فوق را اواه                        ی دارنگه نگ مل                     نجانبیا

 امضا    اثر انگشت                                                                                                                       آدرس   شماره تماس :

 

 

 .   مینما یم  ی صحت مراتب فوق را اواه                        ی دارنگه نگ مل                     نجانبیا

 امضا    اثر انگشت                                                                                                                       آدرس   شماره تماس :

 

 

 .   مینما یم  ی صحت مراتب فوق را اواه                        ی دارنگه نگ مل                     نجانبیا

 امضا    اثر انگشت                                                                                                                       آدرس   شماره تماس :

 
 

 

 گردد: یم لیمحل( تکم یکالنتر ای)پاسگاه  یانتظام یرویقسمت توسط ن نیا
 

 باشگ. یم ینالننر ایپاتگاه   یا گ ییفوق مورد تا موارد
 

 محل ینالننر ایمحل درج امضا    مرر پاتگاه                                                                                    

 
افراد   مراجع   گییا باشاااگ   دا طلاب مورت اتااات فرم را به تا  یم یفرم بصاااور  خودارراار  ای  در  مناگرج  اطالعا   اعالم    •
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