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4011  آذر

و بکارگیری جذبراخوان ف آزمون دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در  

)واحد اتاق عمل بیمارستان امام حسین )ع( ( به صورت شرکتی کارشناس تجهیزات پزشکی   
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شتی درمانی حکیم طب تربتتعاونی شرکت  شگاه  حیدریه خدمات بهدا ستای تأمین نیرویدر نظر دارد طرف قرارداد دان سانی  در را ان

سین )ع(  داروخانهخود جهت خدمت در  متخصص و متعهد مورد نیاز ستان امام ح سمقطع در تربت حیدریه  بیمار شنا  تعدادبه   یکار

از  پسنظر گرفتن اولویتهای مربوطه و  و با در در فضررای رقابتی را از طریق فراخوان ، شرررای افراد واجد از  نیروی شرررکتینفر  یک 

و همچنین با در نظر احراز صالحیت های عمومی  و(  مصاحبه عمومیامتیاز  30تخصصی امتیاز مصاحبه  70)مصاحبه برگزاری آزمون 

در  ، دعوت به همکاری نماید. خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقیق مطالعه و سپس نسبت به ثبت نامذیل گرفتن سایر شرای 

 . اقدام نمایید فوقشرکت 

 

 

  عمومیشرايط  -1
 

 شامل موارد ذيل خواهد بود: فراخوانشرايط عمومی پذيرش شرکت کنندگان در 

 داشتن تابعیت ایران  الف(

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان ب(

 و روانگردان مواد مخدر ،عدم اعتیاد به دخانیاتپ ( 

ف
دي

ر
 

 عنوان قرارداد
 جنسیت

 احرازشرايط  تعداد
 زن مرد

 نفر   1 کارشناس تجهیزات پزشکی  1

 مهندسی پزشکی رشتهدر کارشناسی دارا بودن مدرک تحصیلی 

 

اولویت جذب نیرو  در صورت عدم تامین نیرو در رشته مهندسی پزشکیتبصره:

 با رشته کارشناس اتاق عمل می باشد.

 

 " به صورت شرکتی و بکارگیری نیرو جذبآگهی " 
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 نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر ت(  

 ث(  دارا بودن مدرک تحصیلی ازمؤسسات آموزشی معتبر 

یا .) طبق نظر کمیسون پزشکی  به خدمت گرفته می شوندبرای آن روانی و توانایی برای انجام کاری که ، داشتن سالمت جسمانی ج ( 

 واحد طب کار دانشگاه به تشخیص کمیته آزمون (.

 جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسیشناخته شده به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان  اعتقاد چ( 

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ح( 

 شرايط اختصاصی  -2

 شامل موارد ذيل خواهد بود: فراخوانشرايط اختصاصی پذيرش شرکت کنندگان در 

اولویت جذب نیرو  در صورت عدم تامین نیرو در رشته مهندسی پزشکیو  مهندسی پزشکی رشتهدر کارشناسی دارا بودن مدرک تحصیلی  الف(

ضمنا در صورت عدم ،می باشدرشته مهندسی پزشکی متقاضیان از کارشناس تجهیزات پزشکی پذیرش  صرفا)شد. با رشته کارشناس اتاق عمل می با

 (.واهد بودخوجود متقاضی در رشته مهندسی پزشکی اولویت جذب با دارندگان رشته کارشناس اتاق عمل 

 .کارشناسی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی 30 حداکثر، تمامسال  20 سن حداقل داشتن( ب

 اضافه خواهد شد :داوطلبان به حداکثر سن مقرر  ،ییدیه های معتبرأذیل به شرط ارائه ت* تبصره : موارد  

فرزندان آزادگان که همسر و ( و باالتر، %25فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )همسر و  جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، -1

و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ) دارندگان گواهی از معاونت کسال و باالتر سابقه اسارت دارند،حداقل ی

یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

  و نیروهای وظیفه ( از شرط حداکثر سن معاف می باشند. کارکنان پایور نیروهای مسلحمشترک نیروهای مسلح )در خصوص 

 سال 5میزان  تا (خواهر و برادرپدر، مادر،  افراد خانواده معظم شهدا)شامل-2

 رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور در جبهه -3

 انجام شده مدت خدمت سربازی -4

را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  )اجباری یا در قالب تمدید طرح( داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف -5

 به میزان انجام خدمت فوق ،انجام داده اند

 ارائه گواهی پایان طرح یا معافیت از آن برای رشته های دارای طرح اجباری. -6
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 ثبت نام  مدارک -3

 ( قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود )یک با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شدهجدید، تمام رخ  3×4قطعه عکس  سه -الف

 سری( 1تصویر تمام صفحات شناسنامه ) -ب

 سری(1تصویر کارت ملی پشت و رو ) -ت

 سری(1) عمومی و یا معافیت دائم پشت و روتصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه  -ث

 سری(1تصویر آخرین مدرک تحصیلی ) -ج

 سری(1اصل مدارک دال بر بومی بودن ) -چ

 اصل مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیرب  -ح

 .به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد  تبصره(

 

 

 : و تحويل مدارک  نام،مهلت ثبت  -4

  14تا ساعت   09/1401/ 06مورخ  شنبه یک روزتا لغایت   1401 /09/ 01  مورخ  سه شنبه متقاضیان محترم میتوانند از روز الف ( 

خرداد  15به آدرس بلوار مدرس خیابان  تعاونی خدمات بهداشتی درمانی حکیم طب تربت حیدریهتحویل مدارک به شرکت نسبت به 

 اقدام نمایند.  22پالک  4،نبش پردیس شرقی 

نسبت به معرفی متقاضیان و تحویل مدارک به مدیریت  07/09/1401مورخ  دوشنبهقرارداد دانشگاه میبایست در روز ب( شرکت طرف 

 دانشگاه اقدام نماید. نابع انسانیم
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 تذکرات -5

را  فراخواناین حق شرکت در  ،اجرایی دستگاه هایپیمانی دانشگاه و سایر  و رسمی افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین -الف

 ندارند .

کارمندان منفصل از خدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توس  سایر مؤسسات و واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان شرکت  -ب

 . ممنوع می باشد فراخواناین  و آموزش پزشکی در

 را ندارند . فراخوانحق شرکت در این دارندگان کارت معافیت پزشکی،  -پ

و در از مدرک تحصیلی شرای  احراز مورد نیاز مندرج در آگهی جذب ممنوع  باالتر مرتب  مدرک تحصیلیشرکت داوطلبان دارای  -ت

جایگزین خواهد و از نفرات ذخیره دارای شرای ، الاثر و بلغو در شرکت  صورت پذیرش و حتی پس از شروع بکار این افراد، قرارداد فرد

 شد .

درخصوص پذیرش این فراخوان را ندارند و در صورت شرکت در  فراخواناین حق ثبت نام در  ،دارندگان مدرک تحصیلی معادل -ث

 افراد ترتیب اثر داده نمی شود .

کان لم یکن تلقی ده ، خالف اطالعات اعالم شده توس  داوطلب محرز شود، مراحل طی شبکارگیریچنانچه در هر یک از مراحل  -ج

 لغو و بالاثر می گردد . با شرکت قرارداد فردحکم و ، قراردادخواهد شد و در صورت صدور 

 .می باشد تحویل مدارک مورد نیاز به شرکتثبت نام از متقاضیان  مالک -چ

 می باشد.از حراست ،گزینش و انجام معاینات پزشکی تأییدیه اخذ بکارگیری پذیرفته شدگان نهایی منوط به   -ح

سن، تاریخ فراغت از تحصیل، -خ سبه  یا تاریخ صدور کارت  پایان خدمت نظام وظیفهتاریخ  و تحصیلیتاریخ اخذ مدرک  مالک محا

 می باشد .  ( 06/09/1401 ) نام ثبت حداکثر آخرین روز مهلت )آقایان( داوطلبانمعافیت دائم 

 

 و من اهلل توفیق               


