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   آذرمهر چهاربرج شرکت

 ی و خدمات بهداشتی درمانیدانشکده علوم پزشکبرای 
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 قبل از ثبت نام، شرایط مندرج در آگهی را به دقت مطالعه نمائید.خواهشمند است 

 در غیر اینصورت به اعتراضات بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 «آگهی جذب نیرو » 

 31به تعداد  مراغه دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمانيدر نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز  "آذرمهر چهاربرج"شرکت 

به شرح  شرکتيپس از طي کردن مراحل گزینش به صورت  و تخصصي عمومي کتبي در حيطه افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان، نفر

 نماید.  بکارگيريذیل 

 

 شرایط ثبت نام: -1

 شرایط عمومی: -الف 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در. 

  تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایرانداشتن. 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون به التزام. 

 ( ویژه برادرانداشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت). 

 مواد مخدر و روانگردان عدم اعتیاد به دخانیات و. 

 .عدم سابقه محکومیت جزایی موثر 

 موجب آرای مراجع قانونی. های دولتی بهدستگاه نداشتن منع استخدام در 

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

 شوند.کاری که برای آن استخدام میتوانایی برای انجام  روانی و داشتن سالمت جسمانی و 
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 جدول شرایط اختصاصی

 توضیحات شرایط احراز تعداد جنس سن عنوان شغلی

 فوریت های پزشکی

 سال ) تا آخرین روز مهلت ثبت نام ( 52*حداکثر 

*مدت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  و 

 سن مقرر اضافه خواهد شد.خدمت نظام وظیفه به حداکثر 
 فوریت های پزشکی رشته کاردان 5 مرد

 ارائه گواهی پایان طرح الزامی است. *

افرادی که دوران طرح اجباری خود را در شهرستان مراغه 

 گذرانده باشند در اولویت می باشند.

افرادی که دوران طرح اجباری خود را در تاریخ نشر آگهی به  *

تمدید طرح اختیاری نموده اند، مجاز به ثبت اتمام رسانده اند و 

 نام می باشند.

 کیلوگرم ( 01حداقل   وزن، 021قد حداقل ) BMI، 52 حداکثر *

 شتن گواهینامه رانندگی.اد* 

 مدارک پزشکی
 نام(. ثبت مهلت روز آخرین تا) سال01برای لیسانس حداکثر

 .(نام ثبت مهلت روز آخرین تا) سال05حداکثر لیسانس برای فوق

 .شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به وظیفه نظام خدمت مدت*

 2 مرد/ زن

فوق لیسانس در رشته  لیسانس،

یا فناوری  مدارک پزشکی

 (HITاطالعات سالمت)

_ 

 داروساز

 سال ) تا آخرین روز مهلت ثبت نام ( 02برای دکترا حداکثر 

 بهقانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان *مدت خدمت مشمولین 

 حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

 ارائه گواهی پایان طرح الزامی است. * دکترای داروسازی 0 زن

کارشناس مواد خوردنی، 

آشامیدنی و آرایشی 

 بهداشتی

 0 زن .(نام ثبت مهلت روز آخرین تا) سال05حداکثر*
 مهندسیدر رشته  فوق لیسانس

با گرایش  صنایع غذایی علوم

 تکنولوژی مواد غذائی
_ 

 تجهیزات پزشکی
 نام(. ثبت مهلت روز آخرین تا) سال01برای لیسانس حداکثر*

 .(نام ثبت مهلت روز آخرین تا) سال05حداکثر لیسانس برای فوق
 5 مرد/ زن

لیسانس، فوق لیسانس در رشته 

با  مهندسی تجهیزات پزشکی

 و بالینی گرایش بیوالکتریک

 ) در صورت داشتن شرایط مساوی ( اولویت با فوق لیسانس* 

 حسابدار
 .(نام ثبت مهلت روز آخرین تا) سال05حداکثر لیسانس فوق*

 .شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به وظیفه نظام خدمت مدت*
 5 مرد/ زن

 فوق لیسانس در رشته حسابداری

منوط به داشتن مدرک تحصیلی 

 کارشناسی حسابداری

بیمه پردازی در رشته حسابداری سال  5* افرادی که سابقه 

 در اولویت خواهند بود. ،دارند

 جدول شرایط اختصاصی -ب
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 شرایط اختصاصی: -ب

 شرایط سنی:

 .اختصاصی شرایط با توجه به مندرجات جدول

 نام می باشد. مالک محاسبه سن داوطلبان آخرین روز ثبت .1 تبصره

 مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر، اضافه خواهد شد. .2 تبصره

)مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر، اضافه  2یت پزشکی می باشند، مشمول تبصرهمعافافرادی که دارای . 3تبصره

 خواهد شد. ( نمی باشند.

 توانند در رشته فوریتهای پزشکی ثبت نام نمایند. افرادی که دارای معافیت پزشکی می باشند نمی: 4تبصره

 باشد. ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی می تذکر:

 تحصیالت:

 .اختصاصی با توجه به مندرجات جدول شرایط

 وضعیت جسمانی:

 کیلوگرم ( 01حداقل وزن ، 021 قد حداقل ) BMI ،22مختص رشته فوریت های پزشکی،حداکثر 

کتبی، توسط پزشک معتمد دانشکده معاینه ) فوریت های پزشکی ( قبل از ورود به آزمون  توضیح اینکه از داوطلبین .1تذکر

و شاخص توده بدنی توسط پزشک معتمد، داوطلب به مراحل ی انپزشکی به عمل خواهد آمد و پس از ارائه گواهی صحت جسم

 بعدی راه خواهد یافت.

قبل از ثبت نام، ملزم می باشند گواهی را از پزشک معتمد اخذ و به هنگام ثبت نام به  پزشکی () فوریت های شرکت کنندگان

 همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

شرکت کنندگان در طول مدت زمان قانونی ثبت نام، جهت اخذ گواهی صحت جسمانی به درمانگاه تخصصی بیمارستان  .2تذکر

مراجعه  21الی  02میدان کوره خانه، روبروی مسجد کوره خانه، با هماهنگی قبلی از ساعت امیرالمؤمنین ) ع ( مراغه واقع در 

 نمایند.
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 شرایط بومی:

 در اولویت هستند. ) در شرایط امتیاز برابر ( افراد بومی شهرستان مراغه .2تذکر

 تبصره. داوطلب بومی فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد:
 با محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد. محل تولد متقاضی -الف

 یا دانشگاهی با محل مورد تقاضا یکی باشد. وابتدایی، راهنمایی، متوسطه یکی از مقاطع تحصیلی متقاضی در مقاطع  -ب

 تذکر مهم:

 پایان طرح ، به جز رشته های اختیاری. گواهی داشتن 

 و  در دانشکده علوم پزشکی ) رشته های اختیاری ( خود ضمناً افرادی که در حال گذراندن دوره طرح نیروی انسانی
 مراغه می باشند می توانند در آزمون شرکت نمایند. خدمات بهداشتی درمانی

 ایثارگری:

ایثارگران شامل خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت از اولویت  -

 قانونی برخوردار خواهند بود.

برای پذیرش  و شرایط احراز ( درصد آن برابر قوانین و مقررات 01فته به دانشکده سی )از کل مجوز تخصیص یا -

( درصد آن به فرزندان شهداء و جانبازان بیست  22درصد فوق الذکر، بیست و پنج )  01ایثارگران اختصاص می یابد. از 

ر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یکسال و باالی یکسال اسارت و براد

( درصد سهمیه باقیمانده را به فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان زیر  2امور ایثارگران مراغه و پنج ) 

 یک سال اسارت اختصاص می یابد.

 ط صورت خواهد گرفت.درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرای 01پذیرش مازاد بر  -

*  تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب 

 نمره فضلی اختصاص می یابد.

هداشتی و خدمات ب دانشکده علوم پزشکی ایثارگر فرزندان کارکنان، بودن نمرات در شرایط برابر .1تبصره

 مراغه در اولویت خواهند بود. درمانی

 تذکر:

سهمیه ایثارگری به داوطلبان، الزاماً منوط به ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص 

 خواهد بود.
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 تذکرات مهم:

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد  .1

جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و 

فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقد 

 قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بالاثر می گردد.

هلت مقرر به داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در م .2

هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد 

کان لم یکن تلقی شده و شرکت طرف قرارداد با دانشکده از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی 

 خواهد شد.

 زمون:آ -2

 :آزمون عمومی -الف 

برگزار خواهد (  تخصصیسوال  52و  عمومی سوال 01شامل )  علمی شرکت کنندگان، ابتدا آزمون کتبیجهت سنجش توانمندی 
 شد.

 :عمومی سواالت* 
 .ادبیات فارسیزبان و  .0

 .عمومی -انگلیسیزبان . 2

 . ریاضی و آمار مقدماتی.0

 .اطالعات . فناوری5

 . معارف اسالمی.2

 . اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون.0

 :سواالت تخصصی* 
 خواهد بود. براساس نوع رشته مواد درسی آزمون تخصصی

 منابع آزمون عنوان شغلی ردیف

 دروس تخصصی رشته فوریت های پزشکی 0

 دروس تخصصی رشته مدارک پزشکی 2

 دروس تخصصی رشته داروسازی 0

 دروس تخصصی رشته کارشناس مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی 5

 دروس تخصصی رشته تجهیزات پزشکی 2

 دروس تخصصی رشته حسابدار 0
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 مصاحبه: -3

 ، مصاحبه به عمل خواهد آمد.علمیاز کلیه پذیرفته شدگان در آزمون 

 نحوه محاسبه نمرات آزمون علمی و مصاحبه: -4

به مرحله مصاحبه راه  داوطلبان برابر ظرفیت 2تدا از طریق آزمون علمی بشرکت کنندگان، ا علمیجهت سنجش توانمندی های 

از مصاحبه به عمل خواهد آمد. پس براساس چک لیست مدون، ، علمیخواهند یافت و سپس از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون 

دانشگاه هسته گزینش  ، بهاقدام و لیست افراد پذیرفته شده برابر مورد نیاز ) اصلی و ذخیره ( 2/0انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 

با  آذرمهر چهاربرج، د شد. ضمناً آزمون و مصاحبه از طریق شرکتنخواه معرفی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی

 مراغه به عمل خواهد آمد. و خدمات بهداشتی درمانی نظارت دانشکده علوم پزشکی

 

 امتیاز آزمون کتبی و مصاحبه به شرح ذیل می باشد:

 به مصاحبه اختصاص داده خواهد شد. %21از کل امتیازات، به آزمون علمی و  01%

 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز: -5

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. روز 01از تاریخ نشر آگهی به مدت ملزم هستند  طمتقاضیان واجد شرای مهلت ثبت نام:
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 مدارک مورد نیاز: -6

 .تکمیل فرم فراخوان .0

برای داوطلبین عنوان شغلی حسابدار  حسابداری و فوق لیسانس حسابداری )ارائه مدرک تحصیلی لیسانس.کپی مدرک تحصیلی .2

 الزامی است.(

 .کپی شناسنامه از تمام صفحات .0

 .کپی کارت شناسایی ملی .5

 .پشت نویسی شده ()  0*5قطعه عکس  0 .2

 .کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .0

 .گواهی پایان طرح ) مختص رشته های طرح اجباری ( .2

 گواهی صحت جسمانی و گواهینامه رانندگی ) مختص رشته فوریت های پزشکی ( .0

 به شماره حسابریال  021111و ایثارگران ریال  011111نسخه صاحب حساب مبنی بر پرداخت مبلغ  رسید بانکی ) .0

 ( به عنوان حق ثبت نام در آزمون نزد بانک ملی، شعبه مرکزی میاندوآب 1015000025115

 (بنیاد شهید و امور ایثارگران ) ارائه گواهی معتبر از  جهت داوطلبان استفاده کننده از سهمیه ایثارگران الزممدارک  .01

 ماعی) برای افرادی که سابقه بیمه پردازی در رشته حسابداری داشته اند( .نامه از سازمان بیمه تأمین اجت .00

 نخواهد شد.داده مدارک ارسالی به هیچ عنوان عودت  .02

 ارسال گردد.  پست اداره کلیه مدارک درخواستی از طریق .00

 یادآور می شود دانشجویان حین تحصیل حق شرکت در آزمون را ندارند. .05

 هزینه ویزیت پزشک معتمد، توسط شرکت کننده پرداخت خواهد شد.برای داوطلبین عنوان شغلی فوریت های پزشکی،  .02

 قبول شدگان در قبال تعهد خود می بایست ضمانت الزم با ضامن معتبر ارائه دهند. .00

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. به هیچ عنوانبه ثبت نام های ناقص ) ارسال مدارک ناقص (  تذکر:
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 نحوه ارسال مدارک: -7

مراغه، خیابان  اداره پست به آدرساز طریق قرار داده و  5Aداوطلبان می بایستی مدارک الزم را در مهلت تعیین شده در پاکت 

، 10052020002و  10050010002، تلفن تماس 2200000020کد پستی ، 012شیخ تاج، ساختمان مهندسان، طبقه سوم، پالک 

 ارسال نمایند.شرکت آذرمهر چهاربرج 

 زمان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون: -8

رسانی  اطالع   www.mrgums.ac.ir مراغه به آدرس و خدمات بهداشتی درمانی متعاقباً از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی

 خواهد شد.

 زمان و مکان آزمون: -9

 نگام توزیع کارت ورود به جلسه اطالع داده خواهد شد.ه

http://www.mrgums.ac.ir/

