بسمه تعالی

فراخوان بکارگیری نیرو از طریق
شرکت خدماتی ،حفاظتی و مراقبتی حفاظ گستر آذران
برای دانشکده علوم پزشکی مراغه
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بسمه تعالی

« آگهی جذب نیرو »
شرکت خدماتی ،حفاظتی و مراقبتی حفاظ گستر آذران در نظر دارد براي خدمت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه
به تعداد  21نفر  ،افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حيطه عمومی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت شرکتی به شرح
ذیل استخدام نماید.

عنوان شغل محل جغرافيایی خدمت تعداد مورد نياز جنسيت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلی

نگهبان

دانشکده علوم پزشکی
مراغه

21

مرد

دارا بودن مدرک تحصيلی دیپلم متوسطه و
همطراز

توضيحات
ارائه مدرک تحصيلی
دیپلم

 -1شرایط ثبت نام:
الف  -شرایط عمومی:

 تدین به دین مبين اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.
 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمی ایران.
 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.
 داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومی یا معافيت دائم از خدمت (بجز معافيت پزشکی).
 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان.
 عدم سابقه محکوميت جزایی موثر.
 نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتی به موجب آراي مراجع قانونی.
 داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت و پيمانی سایر دستگاههاي دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که براي آن استخدام میشوند براساس دستورالعمل مصوب
از سوي هيأت امناء دانشکده.
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ب -شرایط اختصاصی:
شرایط سنی:

حداکثر سن مقرر 12 ،سال تمام.
تبصره  .1مالک محاسبه سن داوطلبان آخرین روز ثبت نام می باشد.
تبصره  .2مدت خدمت نظام وظيفه به حداکثر سن مقرر ،اضافه خواهد شد.
تبصره : 3افرادي که داراي معافيت می باشند ،مشمول تبصره( 1مدت خدمت نظام وظيفه به حداکثر سن مقرر ،اضافه خواهد شد) .
نمی باشند.
تحصیالت:

دارا بودن مدرک تحصيلی دیپلم متوسطه و همطراز.
وضعیت جسمانی:

قد :حداقل  281cmو شاخص نمایه توده بدنی بين  21الی .12
تذکر .1توضيح اینکه از داوطلبين قبل از ورود به آزمون عملی و کتبی ،توسط پزشک معتمد دانشکده معاینه پزشکی به عمل
خواهد آمد و پس از ارائه گواهی صحت جسمانی و تأیيد قد و شاخص توده بدنی توسط پزشک معتمد ،داوطلب به مراحل بعدي
راه خواهد یافت.
شرکت کنندگان قبل از ثبت نام ،م لزم می باشند گواهی را از پزشک معتمد اخذ و به هنگام ثبت نام به همراه سایر مدارک ارسال
نمایند.
تذکر .2شرکت کنندگان در طول مدت زمان قانونی ثبت نام ،جهت اخذ گواهی صحت جسمانی به درمانگاه تخصصی بيمارستان
اميرالمؤمنين ( ع ) مراغه ،واقع در ميدان کوره خانه ،روبروي مسجد کوره خانه ،با هماهنگی قبلی از ساعت  21الی  11مراجعه
نمایند.
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شرایط بومی:

تبصره .داوطلب بومی فردي است که واجد یکی از شرایط زیر باشد:
الف -محل تولد متقاضی با محل جغرافيایی مورد تقاضا یکی باشد.
ب -یکی از مقاطع تحصيلی متقاضی در مقاطع ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه با محل مورد تقاضا یکی باشد.
ایثارگری:

 ایثارگران شامل خانواده هاي معظم شهداء ،جانبازان ،مفقودین ،آزادگان یک سال و باالي یک سال اسارت از اولویتقانونی برخوردار خواهند بود.
 از کل مجوز تخصيص یافته به دانشکده سی ( ) 01درصد آن برابر قوانين و مقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاصمی یابد .از  01درصد فوق الذکر ،بيست و پنج (  ) 12درصد آن به فرزندان شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر
و فرزندان آزادگان یکسال و باالي یکسال اسارت و برادر شهيد معرفی شده از سوي بنياد شهيد و امور ایثارگران مراغه و
پنج (  ) 2درصد سهميه باقيمانده به فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج درصد و آزادگان زیر یک سال اسارت اختصاص
می یابد.
 پذیرش مازاد بر  01درصد سهميه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.تمامی باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان بومی در صورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی به ترتيب نمره فضلی اختصاص
می یابد.
تذکر .1جذب نيرو فقط از افراد بومی شهرستان مراغه انجام خواهد پذیرفت.
تذکر .2اختصاص سهميه ایثارگري به داوطلبان ،الزاماً منوط به ارائه گواهی معتبر از بنياد شهيد و امور ایثارگران خواهد بود.
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 -2نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
مهلت ثبت نام :متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ نشر آگهی به مدت  21روز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 .2تکميل فرم فراخوان
 .1کپی مدرک تحصيلی
 .0کپی شناسنامه از تمام صفحات
 .4کپی کارت شناسایی ملی
 0 .2قطعه عکس  ( 0*4پشت نویسی شده )
 .6کارت پایان خدمت یا معافيت دائم براي آقایان  ،بجز معافيت پزشکی
 .1رسيد بانکی (نسخه صاحب حساب مبنی بر پرداخت مبلغ  ( 011111سيصد )ریال و ایثارگران ( 221111صد و پنجاه )
ریال به شماره حساب  2212-2-4020188-2به نام آقاي اصغر باقري و علی اکبر عليزاده نزد بانک اقتصاد نوین به
عنوان حق شرکت در آزمون -فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند ) .
 .8مدارک الزم جهت داوطلبان استفاده کننده از سهميه ایثارگران ( ارائه گواهی معتبر از بنياد شهيد و امور ایثارگران الزامی
است) .
 .1کپی آخرین حکم کارگزینی جهت بهره مندي از امتياز فرزند همکار ( .کپی برابر اصل شده در اداره منابع انسانی
دانشکده علوم پزشکی مراغه )
 .21مدارک ارسالی به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
 .22کليه مدارک درخواستی ،از طریق اداره پست ارسال گردد.
 .21هزینه ویزیت پزشک معتمد ،توسط شرکت کننده پرداخت خواهد شد ( .بصورت آزاد )
 .20قبول شدگان در قبال تعهد خود می بایست ضمانت الزم با ضامن معتبر ارائه دهند.
تذکر:به ثبت نام هاي ناقص ( ارسال مدارک ناقص ) به هیچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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تذکرات مهم:
 .2مسئوليت ناشی از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر
مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی
است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد ،حتی در صورت عقد قرارداد ،قرارداد مزبور لغو و بالاثر می گردد.
 .1داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظيمی در مهلت مقرر به هسته گزینش
دانشگاه براي تکميل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و شرکت
طرف قرارداد با دانشکده از افراد ذخيره بجاي وي به گزینش معرفی خواهد شد.

 -3آزمون:
الف  -آزمون عمومی:

جهت سنجش توانمندي عمومی شرکت کنندگان ،ابتدا آزمون عمومی ( سواالت عمومی ) برگزار خواهد شد.
مواد آزمون عمومی:

 .2معارف اسالمی.
 .1زبان و ادبيات فارسی.
 .0زبان انگليسی -عمومی.
 .4هوش و توانمندیهاي ذهنی.
 .2اطالعات سياسی و اجتماعی و مبانی قانون
* کلیه دروس عمومی با ضریب  1محاسبه و اعمال خواهند شد.

ب  -آزمون عملی

پس از برگزاري آزمون عمومی ،آزمون عملی جهت سنجش توانایی فيزیکی و جسمانی برگزار خواهد شد.
 -4مصاحبه:
از کليه پذیرفته شدگان در آزمون عملی ،مصاحبه به عمل خواهد آمد.
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 -5نحوه محاسبه نمرات آزمون کتبی و مصاحبه:
جهت سنجش توانمندي هاي عمومی شرکت کنندگان ،ابتدا از طریق آزمون کتبی ( سواالت عمومی)  1برابر ظرفيت به مرحله
آزمون عملی راه خواهند یافت و سپس از کليه پذیرفته شدگان در آزمون عملی ،مصاحبه به عمل خواهد آمد .پس از انجام
مصاحبه نسبت به انتخاب  2/2برابر مورد نياز ( اصلی و ذخيره ) اقدام و ليست افراد پذیرفته شده در مرحله اول آزمون ،جهت
معرفی به هسته گزینش ،به دانشکده علوم پزشکی مراغه ارسال خواهد شد .ضمناً آزمون و مصاحبه از طریق شرکت با نظارت
دانشکده علوم پزشکی مراغه به عمل خواهد آمد.
امتیاز آزمون کتبی و مصاحبه به شرح ذیل می باشد:
 %11از امتياز کل آزمون به سواالت عمومی (  %21کتبی و  %11عملی -براساس آزمون عملی توسط افراد ذیصالح و چک ليستی که

توسط دانشکده تنظيم گردیده است ،عمل خواهد شد) .
 %01از امتياز کل آزمون به مصاحبه -براساس دستورالعمل و چک ليستی خواهد بود که توسط دانشکده علوم پزشکی تنظيم گردیده است.

 -6نحوه ارسال مدارک:
داوطلبان می بایستی مدارک الزم را در مهلت تعيين شده در پاکت  A4قرار داده و از طریق اداره پست به آدرس اروميه ،بلوار
نبوت ( شيخ تپه ) ،مابين کوچه  6و  ، 8ساختمان پاشا ،طبقه اول ،واحد اول ،مؤسسه خدماتی ،حفاظتی و مراقبتی حفاظ گستر
آذران  -کد پستی  ،21218-16640تلفن تماس 21و  144 - 00084022و شماره فاکس  144-00082111ارسال گردد.
 -7زمان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:
 21روز پس از اتمام ثبت نام کارت ورود به جلسه در محل ستاد مرکزي دانشکده علوم پزشکی مراغه واقع در خيابان
معلم شمالی ،جنب اداره راهنمایی و رانندگی توزیع خواهد شد.
 -8زمان و مکان آزمون:
هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اطالع داده خواهد شد.
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آخرین ویرایش1335/55/22 :

