« بسمه تعالی »

« آگهی پذیرش نیروی انسانی بصورت شرکتی و قرارداد کار معین »
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل
مجوز شماره /209/9898د مورخه  96/12/14معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت از بین افراد واجد الشرایط تعداد  2نفر
بصورت قرارداد کارمعین و همچنین شرکت همای یزدان مهر در راستای توافقنامه فی مابین و به موجب مجوز شماره
/209/3043د مورخه  97/5/8معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت از بین افراد واجد الشرایط تعداد  10نفر بصورت شرکتی
جهت تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خلخال را از طریق آزمون کتبی (عمومی و اختصاصی) و
مصاحبه و پس از طی مراحل گزینش با در نظر گرفتن شرایط مندرج ذیل بکارگیری نماید.
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شرکتی

بهداشت درمان و آموزش پزشکی در
ضمن گواهینامه های کمک پرستاریِ
کمتر از یک سال ،بهیاری و غیره ،قابل
قبول نمی باشند و آزمون شامل
سواالت عمومی و مصاحبه می باشد.
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مرکز لرد

توجه  :از  10نفر مجوز خدماتی (کمک پرستار – امور خدماتی ) مندرج در جدول باال مشمول  30درصد سهمیه ایثارگری می
باشد .رشته شغلی کارشناس علوم آزمایشگاهی و ماما شامل سهمیه ایثارگری نبوده و بصورت سهمیه آزاد می باشد.
 -1شرایط عمومی :

 -1/1اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 -1/2داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

 -1/3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -1/4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
 -1/5عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و قرص های روانگردان
 -1/6عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
-1/7داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که پذیرفته می شوند(.ارائه گواهی سالمت از کمیسیون پزشکی)

 -1/8مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه
باشند.اشخاصی که در حین انجام خدمت هستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند(طرح اجباری).در خصوص افرادیکه
نسبت به تمدید طرح آنها اقدام شده است گواهی اشتغال بطرح در حالت تمدید کفایت می کند.که در صورت پذیرش در
آزمون متعهد به ارائه گواهی پایان طرح مدت انجام خدمت می باشند.
 -2شرایط اختصاصی
 -2/1داشتن حداقل سن  20و حداکثر  35سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی ( متولدین  ) 62/11/28برای رشته های شغلی خدماتی و
کمک پرستار
 -2/2داشتن حداکثر سن 35سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی ( متولدین )62/11/28برای رشته های شغلی کارشناس مامایی و
کارشناس آزمایشگاه

تبصره  :داوطلبان ایثارگر تابع مقررات ایثارگران می باشند
 -2/3داوطلبان الزاماً باید بومی شهرستان خلخال باشند.
 -3نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

 -3/1متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تاتاریخ 97/12/04نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس khalums.ac.ir
اقدام نمایند.ثبت نام نهایی منوط به دریافت کد رهگیری از سامانه آزمون است .
 -3/2مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی :
الف ) تکمیل برگ درخواست شغل
ب ) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  500/000ریال(پانصد هزار ریال) به حساب شماره  2178580879001این دانشکده
نزد بانک ملی شعبه خلخال بعنوان حق شرکت در آزمون(.کد شعبه  4911و شماره شبای
.)IR290170000002178580879001ضمناً ایثارگران  50درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ
مذکور معاف می باشند.
ج) یک قطعه عکس  3*4پرسنلی که بایستی با توضیحات سایت اینترنتی دانشکده،بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال
شود(.ضمنا اسکن های انجام شده باید دارای وضوح و قابل تشخیص باشند.به عکسهایی که به وسیله نرم افزار فتوشاپ یا نرم
افزارهای مشابه ویرایش شده اند و همچنین عکسهایی که از طریق موبایل و خارج از شرایط مدنظر تهیه شده باشند،کارت ورود
به جلسه صادر نخواهد گردید).
 -3/3به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
 -3/4مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول آزمون :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول آزمون موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت  5روز کاری پس از اعالم نتایج از سوی
دانشکده به همراه اصل مدرک به کارگزینی دانشکده حضورا ارائه و رسید دریافت نمایند.دانشکده موظف است کلیه تصاویر
مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید.
الف) تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)
ب) رسید بانکی
ج) دو قطعه عکس  3×4پرسنلی (زمینه سفید)
د) اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی
و) اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
ه) اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
ی) اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (پشت و رو)
ن) اصل و کپی مدارک دال بر بومی بودن
ل) اصل و کپی مدارک دال بر ایثارگری از مراجع ذیربط
ف) کپی سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
ک) کپی مدارک دال بر ایثارگری
تبصره  :مدرک تحصیلی ،از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی بر اصالت
مدارک نخواهد بود.
 -4زمان توزیع کارت ورود به جلسه

 -4/1کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه 13و 97/12/14از طریق سایت اینترنتی به آدرس
 www.khalums.ac.irقابل چاپ خواهد بود و همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام دریافت کارت به اطالع داوطلبان
خواهد رسید.
 -5مواد امتحانی آزمون عبارتند از :

 -5/1امتحان توانمندیهای عمومی شامل  -1 :زبان و ادبیات فارسی  -2آشنایی با رایانه

 -3معارف اسالمی  -4اطالعات

سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون ،در مجموع به تعداد ( )60سوال به صورت چهار گزینه ای (یک نمره منفی به ازای هر چهار
پاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می گردد.
 -5/2امتحان توانمندیهای اختصاصی جهت رشته شغلی کارشناس علوم آزمایشگاه شامل  -1 :بیوشیمی و بیوشیمی بالینی
 -2خون شناسی و بانک خون  -3میکروبیولوژی (ویروس،باکتری،قارچ و انگل)  -4ایمنولوژی و سرلوژی  -5نمونه برداری و
مدیریت آزمایشگاه  -6ایمنی در آزمایشگاه به صورت چهار گزینه ای (یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد
شد) طراحی می گردد.
 -5/3امتحان توانمندیهای اختصاصی جهت رشته شغلی ماما شامل  -1 :بارداری زایمان  1تا  -2 4بیماری های زنان و
ناباروری  -3بهداشت مادر و کودک  -4نوزادان(یک نمره منفی به ازای هرچهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می گردد.
تبصره  :اقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع
می شود.
 -5/2امتیاز سواالت با ضریب یک مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
 -6سهمیه ها :

 -6/1سهمیه  %25ایثارگری :

از  10نفر سهمیه مجوز جذب نیروی خدمات %30،به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده  21قانون جامع خدمات رسانی
به ایثارگران در هر آزمون استخدامی ،به شرح ذیل اختصاص می یابد :
  % 25از سهمیه به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق می گیرد : جانبازان و آزادگان فرزندان و همسران شهدا فرزندان و همسران جانبازان  %25و باالتر فرزندان و همسران آزادگان  1سال و باالتر از  1سال اسارت خواهر و برادر شهید در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  %25که در زمان مقرر در آزمون شرکت کرده اند،عالوه بر نمرهمکتسبه اولویت های مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود .
 -6/2سهمیه  %5ایثارگری :
 %5از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق می گیرد:
 رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها فرزندان جانبازان زیر %25 فرزندان آزادگان زیر یکسال اسارت ا ز بین رشته شغلهای مورد نیاز ،رشته شغلهای خدمات و کمک پرستاری شامل سهمیه ایثارگری و دو رشته
شغل دیگر (کارشناس علوم آزمایشگاه – ماما ) بصورت سهمیه آزاد می باشند.
تبصره : 1
مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ،از طریق رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه (به ترتیب نمره
مکتسبه) ،از حداکثر  %5کل مجوزها برخوردار خواهند بود.
تذکر  : 1کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری،حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران بعد از
قبولی در آزمون،ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد استان می باشد.
تبصره : 2
-

-

جانبازان ،آزادگان،فرزندان و همسر جانبازان  25درصد به باال،فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و باالتر
سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (بشرط ارائه مدارک) از شرط
سنی معاف می باشند.
افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر،مادر،خواهر و برادر) تا میزان  5سال
رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه

 -6/3سهمیه آزاد :
 کلیه سهمیه باقیمانده مجوز،پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران به داوطلبان شرکت کننده در صورتبرخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت .
* تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی شهرستان خلخال در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و به ترتیب
نمره فضلی اختصاص می یابد.

 -7شرایط بومی :
 داوطلب بومی شهرستان به افرادی اطالق می گردد که به ترتیب واجد یکی از شرایط ذیل باشد :الف ) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی شهرستان خلخال باشد.
ب ) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان محل
خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان شهرستان خلخال باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار ( ) 4سال از سنوات تحصیلی(ابتدائی ،راهنمایی ،دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان
خلخال طی کرده باشد.
د ) داوطلب یا پدر  ،مادر و یا همسر وی  ،حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه اشتغال در شهرستان خلخال را داشته
باشند ( .پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است و سابقه پرداخت بیمه
درمانی مالک بومی نمی باشد)
تبصره  :1مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن  ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تذکر : 2
 -2/1مدارک تحصیلی باالتر یا پائین تر از مقاطع تحصیلی در شرایط احراز شغل در این آگهی و همچنین مدارک معادل ،برای
شرکت در امتحان و پذیرش معتبر نمی باشد و چنانچه در هر مرحله محرز گردد ادامه اشتغال کان لم یکن تلقی می گردد.
 -2/2در مواردی که نمره کل دو داوطلب یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در این آگهی باشد ،انتخاب از سوی کمیته
آزمون دانشکده خواهد بود.
 -2/3مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله
از مراحل ثبت نام  ،آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از
انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت انعقاد قرارداد  ،قرارداد مزبور لغو و بالاثر می گردد.
 -2/4اخذ تأئیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداکثر  2ماه پس از اعالم نتیجه ) از سوی
دانشکده صورت خواهد گرفت.
 -2/5انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل مأخوذه در آزمون در رشته شغلی مندرج در آگهی با در نظر گرفتن ظرفیت
پیش بینی شده به میزان  1/5برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد .ضمناً کسب نمره
الزم در آزمون به منزله تائید صالحیت نهایی نبوده و هیچگونه حقی برای پذیرش داوطلب ایجاد نمی کند.
 -2/6انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از بررسی مدارک و طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.
تبصره :داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشکده
برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه  ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای
وی به هسته گزینش معرفی خواهند شد.
 -2/7پذیرفته شدگان نهایی ،متعهد می شوند در شغل و محل جغرافیایی مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت قرارداد
آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود.

 -2/8هرگونه اطالع رسانی در خصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی  www.khalums.ac.irخواهد بود و داوطلبان اطالعات
مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
 با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان ،تکمیل برگ درخواست شغل بصورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی)و قراردادکار معین می باشد الزم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال مدارک قابل
پذیرش نخواهد بود.
 بکارگیری داوطلبان پذیرفته شده بصورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) و قرارداد کار معین بوده و هیچگونهرابطه استخدامی با دانشکده نخواهند داشت و پذیرفته شدگ ان در رشته شغلی ماما و کارشناس آزمایشگاه پس از قبولی در آزمون با
تعهد  10ساله محل جغرافیایی خدمت خواهند کرد.

برگ درخواست شغل بصورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی(شرکتی) و قراردادکارمعین
از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال

محل
الصاق

در این قسمت چیزی ننویسید

عکس

 -1نام خانوادگی:

 -2نام :

 -3نام پدر:

 -4جنس :

 -5تاریخ تولد:

روز

سال

ماه

مرد

 -6محل تولد :استان:

 -7شماره ملی :
 -10دین:

زن
شهرستان:

 -8شماره شناسنامه :
مذهب:

بخش:

 -9محل صدور شناسنامه:
 -2مجرد

 -11وضعیت تأهل -1 :متأهل

 -12وضعیت نظام وظیفه -1 :دارای کارت پایان خدمت
 -2دارای معافیت قانونی دائم
 -13وضعیت ایثارگری:
درصد جانبازی  ................درصد
 -1جانباز
( برای حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه) مدت حضور در جبهه  :روز ماه سال
 -2رزمنده
سال
ماه
روز
مدت اسارت :
 -3آزاده
 -6فرزند آزادگان باالی یکسال اسارت
 -5فرزندجانبازان  %25و باالتر
 -4فرزند شهید:
مدت حضور در جبهه(پدر) :روز ماه سال
 -7فرزند رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه:
 -10برادر یا خواهر شهید:
 -9فرزند آزادگان زیر یکسال اسارت:
 -8فرزند جانبازان زیر %25
 -14اخرین مدرک تحصیلی:
سوم راهنمایی اول دبیرستان

سوم دبیرستان یا دیپلم

دوم دبیرستان

پیش دانشگاهی

لیسانس

 -15رشته تحصیلی :
 -16آموزشگاه /دانشگاه محل تحصیل:
 -17تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

روستا یا شهر محل تحصیل:
/

 -18شغل مورد درخواست  :امورخدماتی
 -19وضعیت طرح :

اتمام طرح

/

13
کمک پرستار
حین تداوم طرح

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس مامایی

معافیت از طرح

 -20نشانی کامل محل سکونت :استان ............ .............. .....شهرستان  ..............................خیابان ..........................کوچه ......................
پالک  ......................کد پستی ............................شماره تلفن ثابت ............................کد شهر ...................شماره تلفن همراه.............................
 -21شماره تلفن برای تماس ضروری :
اینجانب .....................................متقاضی شرکت در آزمون پذیرش

نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) و

قراردادکار معین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال ،متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس
تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .در صورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هر
مقطع زمانی ( قبل و بعد از اشتغال ) هرگونه حقی را برای جذب در آن دانشکده از خود سلب می نمایم.
 -22تاریخ تنظیم فرم:

امضاء و اثر انگشت متقاضی :

