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 «  شركتي نيروي  فراخوانآگهي »

و تست عملی     مصاحبه  و    كتبیآزمون  نفر( نیرو از طريق برگزاري    نوزدهنفر )  19  به جذب  نسبت    در نظر دارد    بهسامان مبتکران فاخرشركت  

مراكز آموزشی درمانی  در  جهت بکارگیري    شركتی قرارداد  به شرح جدول ذيل به صورت    نگهبان   -سرایدار   نگهبان و    شغلی   يرشته در    ورزش  

پس از انجام مراحل قانونی به هسته    پذيرفته شده نهايی  اًضمنكارگیري نمايد.  بهدانشگاه علوم پزشکی اراک و واحدهاي تابعه  بهداشتی    /

از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد   اراک معرفی و صالحیت ايشان بررسی خواهد شد. لذا داوطلبین پس  گزينش دانشگاه علوم پزشکی 

اقدام       irmf.-http://www.behsaman      از طريق سايت  خودمدارک    ارسالو    فرم درخواست  شغل  توانند نسبت به تکمیلشرايط بودن می 

 . نمايند

 .مسئوليت عدم مطالعه دقيق شرايط اين آگهي بعهده شركت كننده مي باشد تذکرخیلی مهم:

 محل: –فهرست شغل 

 عنوان شغل 
 محل جغرافيايي خدمت

 بیمارستان / شهرستان

تعداد  

 مورد نياز 

سهميه 

 آزاد 

 

سهمیه  

25ایثارگر

 درصد 

 جنسيت 

شرايط احراز از نظر مدرك  

 مرد و رشته تحصيلي

 نگهبان 

 0 2 2 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش 

 مرد
  دارا بودن  مدرک تحصیلی 

 دیپلم  

 0 2 2 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان

 0 1 1 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان

 0 1 1 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان

 2 6 8 مراکز اراک 

سرایدار  

 نگهبان 

خدمات  -شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان

 جامع سالمت  شهری میالجرد 
1 1 0 

 مرد
  دارا بودن  مدرک تحصیلی 

 دیپلم  

مرکز  -شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان

 خدمات جامع سالمت روستائی خسروبیگ 
1 1 0 

مرکز  -دلیجانشبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 خدمات جامع سالمت روستائی راوه 
1 1 0 

مرکز  -شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند 

 خدمات جامع سالمت روستائی موچان 
1 1 0 

مرکز  -شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند 

 خدمات جامع سالمت روستائی مهاجران خاک 
1 1 0 
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 تعاریف

 : است  زير  شرح   به   دفترچه  اين  در  رفته  بكار  اصطالحات از  برخي  مفاهيم 

 :هستند  زير   موارد  شامل ايثارگران  :ایثارگر داوطلب.1

 :شامل درصد (  25)   پنج و  بیست  سهمیه ایثارگران ( الف

 جانبازان

 آزادگان

 شهدا   فرزندان  و   همسر

 باالتر   و  درصد  پنج   و  بيست  جانبازان   فرزندان  و   همسر

 اسارت   سال   يك  باالي   و   سال  يك   داراي  آزادگان  فرزندان  و   همسر

 شهيد  برادر  و   خواهر  مادر،  پدر، 

 :شامل درصد( 5)   پنج سهمیه ایثارگران( ب

 جبهه ها  در  داوطلبانه   حضور  ماه  شش  حداقل  سابقه   با  رزمندگان

 جبهه ها  در  داوطلبانه حضور  ماه  شش  حداقل  سابقه با   رزمندگان  فرزندان  و   همسر

 درصد  پنج و  بيست زير  جانبازان  فرزندان

 اسارت  سال يك  از كمتر  آزادگان  فرزندان

 

 :از  عبارتند  جبهه ها  در  داوطلبانه  حضور  مدت  تأييد  مراجع  :تذکر

 خود  متبوع  رزمندگان  مورد  در مسلح نيروهاي  ردههاي  از  يك  هر  انساني   نيروي  معاونت .  1

 مردمي   نيروهاي   و   بسيجيان  مورد  در  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه   مستضعفان  بسيج  سازمان  انساني  نيروي  معاونت.  2

 شغل  فاقد   افراد و آزاد  صنوف   و  مشاغل   صاحبان  و  دولت  مستخدمين   از  اعم 

 جهادگران   مورد  در  كشاورزي  جهاد  وزارت  انساني  منابع  و   توسعه معاونت.  3

 .نباشد  ايثارگران  سهميه  مشمول  نام،  ثبت زمان  در  كه  ميشود  اطالق شخصي  به  :آزاد داوطلب .2
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به شخصی اطالق میشود كه به صورت قانونی از طريق يکی از شركتهاي تامین نیرو طرف قرارداد دانشگاههاي علوم    داوطلب شرکتی:.3

اشتغال داشته  پزشکی كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خريد خدمت از بخش خصوصی   

 .باشد

 شرایط پذیرش داوطلبان:  -1

 :شرايط عمومي بكارگيري نيرو  - 1 

 تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح درقانون اساسي    -1/ 1

 نظام جمهوري اسالمي ايران داشتن تابعيت   -1/ 2

 هاي پزشكي به استثناي معافيت داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت  -1/ 3

 عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان  -1/ 4

 عدم سابقه محكوميت جزايي موثر   -1/ 5

 موجب آراي مراجع قانوني  هاي دولتي بهنداشتن منع بكارگيري دردستگاه -1/ 6

 بان نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههاي اجرايي باشندداوطل - 1/ 7

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران   - 1/ 8             

 ها و احزاب غيرقانوني و الحادي عدم وابستگي و عضويت در سازمان   -1/ 9             

 شوند. داشتن سالمت جسماني و رواني وتوانايي براي انجام كاري كه براي آن به كارگيري مي -1/ 10            

   :شرايط اختصاصي به كارگيري نيرو - 2

 ( 08/08/1371  ازبعدسال تمام )متولدين    30( و حداكثر  02/08/1379  از  قبل  سال تمام)متولدين  22داشتن حداقل   -1

 :شد  خواهد  اضافه   مقرر سن  حداكثر  به  معتبر،  هاي   تأييديه  ارائه شرط  به  ذيل  موارد: تبصره

معاف   سن  حداكثر  شرط  از باالتر،   اسارت و  سال  يك  آزادگان  فرزندان  و  جانبازان  فرزندان  شهدا،   فرزندان  آزادگان،  جانبازان،   - الف

 . باشند  مي

  ذيل   در  اعالم شده   سن   حداكثر   رعايت  به  مكلف   آزمون،  در   نام  ثبت  صورت  در  درصد  5  و  درصد  25  سهميه  مشمولين   ساير   - ب

 . شد  خواهند حذف   بكارگيري فرايند ادامه از  صورت  غيراين   در  ميباشند، 

 سال پنج ميزان به  شهيد  برادر همسر،   مادر،  پدر،   -1/ب               

زمان   مدت  همچنين   و  جبهه  در  حضور  ميزان  به   اند  نموده   خدمت  داوطلبانه   طور  به  ها  جبهه  در  كه   داوطلباني  -2ب/                

 ها  جبهه  در  مجروحيت  اثر  در  داوطلب  رزمندگان  پزشكي  استراحت  يا   و   شدن  بستري
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ازاي تاهل   مجلس شوراي اسالمي ، به   19/08/1400قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب    15استناد بند الف ماده    ت :به

و نيز داشتن هر فرزند، يكسال به سقف محدوده سني داوطلب كه در متن آگهي  درج گرديده، اضافه خواهد شد. حداكثر سنوات  

 (سال ميباشد.  5پنج )  قابل افزايش براي تاهل و داشتن فرزند،

 نكته: مالك تاريخ ازدواج و تولد فرزند آخرين روز ثبت نام آزمون مي باشد.

 باشد.الزامی می   هاي پزشکیدائم از خدمت به استثناي معافیت  داشتن كارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت  -2

 27و حداكثر18.5حداقل   BMIباشد و داراي شاخص متر می سانتی 175كنندگان حداقل قد براي شركت   -3 

در صورت نداشتن شرايط اين بند چنانچه داوطلبی حدنصاب نمره را كسب نموده و به عنوان نفرات برتر نیز در مرحله اولیه  نکته:

 حذف خواهد گرديد. قید شده( از ساير مراحل آزمون   BMIو  قدپذيرفته گردد ،پس از احراز عدم صالحیت اين بند)نداشتن حداقل  

 در مراكز بهداشتی، درمانی بیتوته نمايد.  و الزاماً باشد متأهلسرايدار/ نگهبان بايستی   -4

نگهبان مستقر در مراكز بهداشتی درمانی روستايی ضمن انجام امور سرايدار بايستی ترتیبی اتخاذ نمايد كه انجام امور حفاظت   /سرايدار  -5

 ساعت در اولويت قرار دارد.  24استقرار بصورت فیزيکی مركز محل 

بايست تعهد محضري بدون قید و شرط مبنی بر انجام خدمت جهت شغل مورد نظر تا پايان خدمت طبق شرايط جذب  پذيرفته شدگان می   -6

مت تلقی شده و قرارداد آنان به منزله استعفاء يا انصراف از خدرت درخواست انتقال درخواست آنان  دانشگاه در بخش خصوصی بسپارد و درصو

 گردد و دراينصورت داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. لغو و بالاثر می 

چنانچه خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلبان محرز گردد مراحل طی شده كان لم يکن تلقی و درصورت بستن قرارداد، قرارداد مذكور    -7

 گردد و دراين صورت داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. لغو و بالاثر می 

 امتیازات و سهمیه های قانونی :  -2

 :  ایثارگران سهمیه( الف

 شركت  طريق  از آزمون  سهميه هاي  محل  از  ايثارگران   جذب  ايثارگران،   امور  و  شهيد  بنياد  با   به عمل آمده  هماهنگي هاي  اساس   بر

 با   در آزمون  مكتسبه  نمره   براساس   درصد  5و  درصد  25  سهميه هاي  از  يك  هر  در  ايثارگر   داوطلبان  كليه   بين  رقابت  ،  آزمون  در

 :ميپذيرد  صورت  ذيل  كارهاي  و  ساز  رعايت

  باهماهنگي   و  جاري  مقررات  و  ضوابط  مطابق  آنان  جذب  ايثارگران،  درصد  25  سهميه  مشمولين  بكارگيري    و  جذب  فرآيند  در  - 1

 .پذيرد  مي  صورت  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد
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  در  درصد ايثارگران  25  سهميه  مشمولين  به  مربوط  سهميه  ايثارگران،   امور  و  شهيد  بنياد  با   به عمل آمده  هماهنگي هاي  با  - 2

 براي   سهميه،   اين   مشمول  شده   تأييد  داوطلبان ايثارگر   و   است  گرديده  مجزا   داوطلبان  ساير   سهميه  از  و   مشخص   آزمون  دفترچه

 . نمايند  انتخاب  را درصد  25  سهميه ايثارگران  در  شده  مشخص محلهاي  شغل  بايد   صرفاً  مذكور سهميه  اعمال

 براي   به ايثارگران  رساني  خدمات  جامع  قانون(    21)    ماده  موضوع  درصد  25  حداقل  سهميه  از  منديبهره    متقاضي  ايثارگران  - 3

مندي  و  نام   ثبت اطالعات  سيستم )  سجايا   سيستم  در  را  خود  اطالعات  ابتدا   است  الزم  مزبور،  سهميه  از   بهره    يكپارچه  جامع 

شغل   انتخاب  به   مجاز   مذكور  تاييدبنياد  عدم   صورت  در  و   گردد   تاييد  ايثارگران   امور  و   شهيد  بنياد   توسط   و   نموده  ثبت(  ايثارگران

 . نمي باشند  شده  ياد  سهميه  براي شده  مشخص  محلهاي 

  بديهي.  نميباشد  الزامي (  درصد25)    سهميه  سقف   تا  ايثارگران  درصد  25  سهميه   مشمولين  براي  آزمون  نمره  نصاب   حد  كسب  - 4

  در  امتحان  نمره  نصاب  حد  كسب  نمايند  آزادشركت  سهميه  هاي  محل  شغل  در  سهميه  اين  موضوع  ايثارگران  كه  صورتي  در  است

 . است  الزامي   مربوط  شغل

  قبولي  حد نصاب  كسب  با  كه  آنان  فرزندان  و  كلي  افتاده  كار  از  آزادگان  كلي،   افتاده  كار  از جانبازان  شاهد،   فرزندان  از  دسته  آن  - 5

 آزادگان   و  جانبازان  شاهد،   فرزندان  همانند ساير  ميتوانند   ميشوند،  پذيرفته  آزمون  آزاد  سهميه  در  مكتسبه  نمرات  ترتيب  رعايت  و

 . گردند  مند  بهره سن   حداكثر  و   معافيت  شرط  از

 ب: سهمیه بومی  

قانون   44اصالح ماده  سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون  27/07/99مورخ    369488با توجه به بخشنامه شماره  

مصوب   کشوری  خدمات  و    16/6/1399مدیریت  تهران  شهرستان  بجز  بومی  داوطلبان  مكتسبه  نمره  اسالمی  شورای  مجلس 

 مراکزاستانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم محاسبه و مالک عمل قرار می گیرد. 

 .شهرستان مورد تقاضا یكی باشد شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با - الف         

سكونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست مندرج در صفحات پایانی )   -ب         

 .ممهور به مهرنیروی انتظامی (پاسگاه یا کالنتری محل احراز گردد

قاضا با تایید اداره آموزش و پرورش  داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد ت  -ج        

شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سكونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن 

 .مالک عمل قرار گیرد 

 .ل خواهد بود در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان مالک عم - د       

 .تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام مالک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود - و       

 ج :سایر سهمیه ها: 

( تا حداکثر  2قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد)  15ماده    "ب"به استناد بند   -1

 فرد اضافه خواهد شد.( به نمره مكتسبه  10ده درصد)
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 : آزاد سهمیه( پ

  كسب  و   آگهي  در  مندرج   مفاد   از  برخورداري  درصورت  آزاد  داوطلبان  ايثارگران، به   سهميه هاي  كسر  از  پس آزمون    سهميه  كليه

 . يافت  خواهد  اختصاص فضلي،  ترتيب نمره  به   نمره،   حدنصاب

 آزمون  مواد-3

  خواهد  صحيح حذف  پاسخ  يك  غلط،  پاسخ   سه  هر  ازاي   به  كه    .شد  خواهد  داده  عمومي  سواالت  دفترچه  يك  داوطلبان،   از  يك  هر  به

 .شد

 :ميشود تعيين  زير   شرح  به  آزمون مواد(  الف

 (ICDLهفتگانه هاي  مهارت)   اطالعات  فنّاوري -1

 فارسي  ادبيات  و  زبان -2

 اسالمي  معارف  -3

اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی    تبصره :       

 و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده  سایر سواالت محاسبه خواهد شد.معاف بوده 

 عمومي  انگليسي  زبان   - 4 

 قانوني   مباني و  اجتماعي و  سياسي  اطالعات  - 5

 ذهني  هاي   توانمندي   و  هوش- 6

 اینترنتی  نام ثبت جهت نیاز  مورد مدارك-4

 . شود  بارگذاري  و ذخيره  kb300  حجم   حداكثر  و jpg  فرمت  با   و   اسكن بايد  زير موارد شامل  مدارك  اصل(  الف

 .شود  درج  فارسي  زبان  به   نام  ثبت  فرم   در  بايد  داوطلب  مشخصات(  ب

 (رو   و پشت) ملي  تصويركارت.  1

 شناسنامه  صفحات  تصويرتمام.  2

 تحصيلي  مدرك  تصويرآخرين .  3

  شده  گرفته  جاري  سال   در  كه  4× 3عكس   قطعه  يك   تصوير  .4

   هاي پزشکیبه استثناي معافیت كارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم تصوير  . 5

 تصوير مدرک دال بر ايثارگري )براي داوطلبینی كه می خواهند از سهمیه ايثارگري استفاده كنند.(   . 6
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از بنیاد شهید و امور ايثارگران و خدمت داوطلبانه جبهه با قید خدمت داوطلبانه از مراجع ذيصالح به همراه تصوير  مدرک خانواده جانباز حتماً

 آن. 

به نام   بانك  صادرات    IR100190000000112856444006به شماره حساب    ريال    900.000تصوير فيش واريزي به مبلغ    - 7

 شركت بهسامان مبتكران فاخر  

 الزامي مي باشد  در فيش واريزي   نكته: نوشتن نام و نام خانوادگي داوطلب به طور صحيح و واضح   

 )تكميل شده(مندرج در صفحه پاياني آگهيفرم درخواست شغل  - 8

  اصل   از  است  داوطلبان الزم  و  باشد  نمي  قبول  قابل(  …  و  شناسنامه   ملي،   كارت)  شناسايي  هاي  كارت  روي  از  عكس  اسكن  :  1  تذکر

 . نمايند  اسكن به  اقدام   فوق،   توضيحات  با   مطابق و  عكس

 مي   تاكيد. گردد سلب مي  وي  از  امتحان در شركت حق و شده باطل داوطلب نام  ثبت  غيرمعتبر،  عكس ارسال درصورت :  2  تذکر 

 عكس   كنترل   به  نسبت  حتماً   نامي،  اطالعات ثبت  كنترل   بر   عالوه   دهيد،   مي   انجام   ها  نت   كافي   توسط  را   خود  نام   ثبت  چنانچه   گردد

 عكس   ارسال  صورت  در  كه  است  بديهي  نگردد،   شما ارسال  عكس  جاي  به  ديگري   داوطلب  عكس  اشتباهاً   تا  نماييد  دقت  ارسالي

 .شد خواهد  رفتار  وي  با  مقررات  و مطابق  تلقي  متخلف  عنوان  به  فرد  داوطلب،   طرف   از  اشتباهي

 نام  ثبت مراحل-5

 اینترنتی  مدارك ارسال و نام ثبت تاریخ( الف

 مدارك  ارسال با irmf.-http://www.behsaman سايت به  مراجعه با  08/08/1401لغايت  02/08/1401 تاريخ از ميتوانند داوطلبان

 .كنند   نويسي  نام   آزمون  در  شركت  براي  نام،(  ثبت فرم  تكميل آماده كردن و )پس از اسكن و 

  رهگيري   كد   براي وي  داوطلب،   توسط  ثبت  دكمه ي   دادن  فشار  از  پس  بالفاصله  مدارك،  ارسال   و  نام  ثبت  فرم  تكميل  از  پس :    1  تذكر

  كد   صدور  از  پس  موظفند  داوطلبان.  شد  خواهد  صادر  جلسه  به  ورود  كارت  دارند،   رهگيري  كد  كه  افرادي  براي  و  ميشود  صادر

 . دارند  نگه  محفوظ  خود  نزد  آزمون  بعدي  مراحل  براي   نامشان  ثبت  فرم   از شده  چاپ  همراه نسخه ي  به   را  آن  رهگيري

 .شد  نخواهد  دريافت  اتوماسيون  يا   و   پست  طريق  از  ارسال  يا   كتبي  يا  حضوري  صورت به  مدركي  گونه   هيچ:    2  تذكر

كليه ي   هستند  ملزم   داوطلبان   بنابراين،.  شد  نخواهد  داده  اثر   ترتيب  شود  ارسال   الكترونيكي  پست  با   كه   مداركي  به   همچنين

 مدارك،  نقص در  يا  مدارك  ارسال  عدم  صورت  در.  نمايند  ارسال  اينترنتي  صورت  به  نام  ثبت  فرم  با  همراه  را  خود  شده  اسكن  مدارك

 .شد  نخواهد  صادر  جلسه  به  ورود  كارت

 .شد  نخواهد  داده   پاسخ كتبي  يا  تلفني  حضوري،  مراجعات به:    3  تذكر

 .انتخاب كند  را   محل-شغل    جدول  در  موجود مراكز از  يكي  تنها  ميتواند  داوطلب  هر:  5  تذكر

http://www.behsaman-mf.ir/
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 . ندارد  آن وجود تغيير  امكان  محل  - انتخاب شغل از  بعد:  6  تذكر

 آزمون  در  شرکت  کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان  -6

 صورت خواهد پذيرفت . irmf.-http://www.behsamanاز طريق سايت  زمان برگزاري آزمون متعاقبً(  الف

  كارت خود   پرينت  به  موظف  داوطلب  هر  و  گرفته  قرار  داوطلبان  اختيار  در  سايت  همين  طريق  از  آزمون  جلسه ي  به  ورود  كارت(  ب

 . ميباشد  سايت   روي  از

آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه  آزمون بعهده داوطلب مي   دقيق  :مسئوليت پيگيري و اطالع از تاريخ  نکته خیلی خیلی مهم

 و داوطلب مي بايست به صورت روزانه سايت مذكور را بازديد نمايد.   باشد

 . شود  انتخاب است،   شده  ارائه  گزينه هاي  ميان  در  ممكن پاسخ بهترين  كه   گزينه  يك تنها  بايد  سؤال  هر   براي  - 1

 . نميگيرد  تعلق  نمره اي  پاسخ،   بدون   سؤاالت  به  - 2

 (.شد  خواهد  صحيح حذف پاسخ   يك   غلط،   پاسخ   سه  هر ازاي  به  كه )  .گيرد  مي تعلق  منفي  نمره   نادرست  پاسخ   به   - 3

 . است  ضروري  ملي  كارت  و  جلسه   به  ورود  كارت  داشتن   همراه   آزمون، جلسه ي  به   ورود  براي: مهم  تذكر

  نتیجه  اعالم و داوطلبان پذیرش نحوه-7

 :عالم نتيجه، تعيين حد نصاب و انتخاب افراد در هر يك از شغل محلهاي آزمون به ترتيب زيرصورت مي پذيردا

 .محاسبه نمره كل اوليه داوطلبان: نمره كل اوليه )نمره كتبي( مالك تعيين حدنصاب خواهد بود.  1

 الزم )و نه كافي( براي داوطلبان آزاد جهت معرفي به مصاحبه به منظور بررسي مدارك، تعيين حدنصاب نمره علمي الزم: شرط  .  2

 درصد ميانگين نمره آزمون كتبي سه نفر اول داراي باالترين امتياز آزمون كتبي در هر يك از مشاغل50بر مبناي كسب حداقل  

 :مي باشد كه به روش زير تعيين ميگردد

 کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر شغل میانگین نمره × % 50حدنصاب = 

 

 در مرحله اول اعمال سهميه هاي قانوني و محاسبه نمره كل اوليه و اعالم فهرست پذيرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره .  3

 :برابر ظرفيت با رعايت موارد ذيل4فضلي به ميزان  

 برابر ظرفيت( جهت بررسي مدارك و مستندات استخدامي در زمان مقرر4الف( دعوت از پذيرفته شدگان اوليه )         

 ب( انطباق سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام         

 رفت در ج( با توجه به اين كه شيوه پذيرش نهايي داوطلبان پس از انجام مصاحبه و تست عملي ورزش صورت خواهد پذي       

http://www.behsaman-mf.ir/
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  برابر   3صورت مي پذيرد كه در صورت تاييد مدارك از برابر ظرفيت براساس نمره فضلي    4اول داوطلبان به ميزان   مرحله  

 ظرفيت براي انجام مصاحبه اقدام خواهد شد . 

 ( د(. اعمال تغييرات و سهميه هاي تاييد شده )بر اساس مدارك و مستندات مثبته       

) پس از ارزيابي  سنجش وضعيت آمادگي جسمانيو    در مصاحبه  انجام  دگان در مرحله دوم پس از  انتخاب پذيرفته ش.  4

 ( 3شرايط اختصاصي آگهي مندرج در صفحه    3با استاندارد قيد شده در بند    جهت مطابقت     BMIسنجش قد و  

كه براساس  به هسته گزينش  برابر ظرفيت مورد نيازبه ترتيب نمره كل نهائي  2  معرفي  پذيرفته شدگان نهائي به ميزان   .    5

 .نمره مصاحبه محاسبه خواهد شد70%نمره آزمون كتبي و  30% مجموع

 :  تذکرات-8

 :نامی ثبت اطالعات تغییر خصوص  در مهم  بسیار  تذکر

 و  داوطلبان ثبت نامي)خوداظهاري( اطالعات اساس بر مدارك( بررسي براي افراد معرفي اوليه) نتيجه اعالم اينكه  به توجه با- 1

 اطالعات در تغيير هرگونه مدارك، بررسي هنگام در  اينكه دليل  به گيرد،  مي صورت آنان توسط شده انتخاب قانوني  سهميه هاي

 مي مواجه اختالل  با  را نتيجه  اعالم فرايند  كل  گردد،  مربوطه  امتياز  يا اولويت  از داوطلب مندي  بهره  به منجر  كه نحوي  به  شده وارد 

 صداقت و دقت با (گيرد مي صورت نت كافي در اگر به خصوصنام) ثبت تقاضانامه فرم در مذكور ورود اطالعات الزمست لذا سازد،

 مدارك بررسي  هنگام در مذكور اطالعات اصالح  امكان  قبلي،  هاي  آزمون در  آمده  وجود  به مشكالت  به  توجه با گيردچراكه  صورت

.لذا داوطلبين مي بايست در انتخاب سهميه هاي  داشت نخواهد  اعتراضي گونه هيچ  حق  داوطلب و باشد  نمي  امكانپذير  وجه  هيچ به

 مدارك، بررسي زمان در الزم  مستندات و مدارك ارائه عدم صورت در قانوني از قبيل ايثارگري ،بومي و...دقت الزم را بعمل آورند. ضمناً

 .گرديد  خواهد  سلب آنان از  داوطلبان توسط شده انتخاب  هاي  سهميه  و امتيازات 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد . به هیچ وجه  به مدارک ناقص -2

 تذكر: بديهی است پس از اتمام ثبت نام و  ارسال مدارک ، تحت هیچ شرايطی ، اطالعات وارد شده قابل تغییر نمی باشد . 

 قراردادافراد پذيرفته شده با شركتهاي پیمانکاري خواهد بود و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی اراک نخواهند داشت.   -3

اطالعات وارده و   باتوجه به اين كه مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل و خوداظهاري می باشد ، الزم است درتکمیل

نهايت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش    نونی )اعم از ايثارگري،بومی ،تاهل،اوالد و ...(سهمیه هاي قا

 نخواهد بود.  

هاي اشاره شده در آگهی توجه كافی داشته باشند. الزم به ذكر است مالک عمل براي تاريخ گواهی فراغت  داوطلبان بايستی به مبناي تاريخ -4

ثبت   روز  آخرين  وظیفه  نظام  خدمت  پايان  تحصیل،  )از  نام  می   (08/1401/ 08نام  ثبت  روز  اولین  سن  محاسبه  مالک  و  باشد 

 باشد. می ( 1401/ 08/ 02)
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 :کلی توصیه های نکات  و  -9

 عدم  صورت  در.  باشند داشته  را   ميشوند  بكارگيري   كه  كاري   انجام  براي   توانايي   و   رواني   و   جسماني   سالمت  ميبايست  داوطلبان   -  1

قرارداد و يا حتي پس از جذب نسبت به فسخ    ، تست ورزش    مصاحبه  مرحله  در  مربوطه  دستگاه  توسط   داوطلبان  توانايي   احراز

 آنان اقدام خواهد شد.

 تعيين   زمان  در  ناقص  صورت  به   مدارك  ارائه   يا   و   آگهي  متن  در  شده   اعالم  شرايط  و   ضوابط  دقيق  رعايت  عدم   از  ناشي  مسئوليت  -  2

 اعالم   در  كه  مستنداتي  با  مينمايد  اعالم  نام   ثبت  تقاضانامه  تكميل  زمان   در  داوطلب  كه  اطالعاتي  بين  مغايرت  هرگونه  يا  و  شده

 .بود  خواهد  داوطلب  برعهده  شد  خواهد  ارائه  مدارك   بررسي  و   اوليه  نتيجه

 تاريخ   عمل براي  مالك   است  ذكر  به  الزم.  باشند  داشته  كافي  توجه  آگهي  در  شده  اشاره  هاي تاريخ  مبناي  به  بايستي  داوطلبان  - 3

 نام   ثبت  روز  اولين   سن،  محاسبه   مالك  و  نام   ثبت   روز  و...آخرين   وظيفه،  نظام   خدمت  پايان   و   دائم   معافيت  تحصيل،   از  فراغت  گواهي

 . باشد  مي

 ذهني جسمي،رواني،  توانمنديهاي  تأييد  به منوط  باشند،  نموده طي را  قانوني مراحل كه  آزمون  در شدگان پذيرفته بكارگيري  -  4

 .مي باشد افراد  حركتي  و

 . بود  خواهد  اوليه كل  نمره  اساس  بر  صرفاً  حدنصاب  داراي  افراد  فهرست  استخراج -   5

  مراحل ازانجام ننمايند اقدام الزم مستندات و  مدارك ارائه به نسبت  موسسات،  توسط شده مشخص زمانهاي در كه داوطلباني - 6

 نمره   ترتيب  به  كنندگان   شركت  ساير  موارد از  اينگونه  در  است  بديهي.  داشت  نخواهند  اعتراضي   هيچگونه  حق  و  محروم  بعدي

 . نمود  خواهند  دعوت  فضلي
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 مبتكران فاخر  بهسامانبرگ درخواست شغل از شركت 

   ناشی از این مسئله به عهده متقاضی این فرم می بایست توسط شخص متقاضی تکمیل گردد.در غیر این صورت عواقب 

 خواهد بود. 

 دراین قسمت چیزی ننویسید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام :   -2 نام خانوادگی :  -1

     زن  -        2مرد -1جنس :      -4 نام پدر:   -3

 محل تولد : استان :           شهرستان :                بخش :   -6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال   -5

 صدورشناسنامه:محل  -9 شماره ملی:  -8 شماره شناسنامه :  -7

 تعداد فرزندان..... -      12مجرد -    2وضعیت تأهل:     متأهل  -11 دین :                            مذهب :        -10

 آخرین مدرک تحصیلی: -                                             14غیر بومی            وضعیت بومی :   بومی شهرستان  -13

 گرایش تحصیلی :                           معدل : -16 رشته تحصیلی :   -15

 استان محل تحصیل : -18 محل اخذمدرک تحصیلی:  -17

   13تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /        -19

 محل جغرافیایی مورد تقاضا :  -21 شغل مورد درخواست :                       -20

..............................خیابان ................... کوچه ................................پالک نشانی کامل : محل سكونت :استان .....................شهرستان  -22

 ...................... شماره تلفن همراه ............... .....................کدپستی ...............................شماره تلفن ثابت .......................کد شهر ....................

 شماره تلفن برای تماس ضروری :  -23

متن آگهی مربوطه   بهسیامان مبتكران فاخرشیرکتی شیرکت  بكارگیری نیروی اینجانب .............................................. متقاضیی شیرکت درآزمون -24

را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسیییتس تقاضیییای فوخ را)شیییخصیییا( تكمیل نموده ام ومسیییمولیت صیییحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم  

 .درصییورت اثبات خالا ااهارات اینجانب در هرمقطع زمانی )قبل و بعد از اشییتغال ( هر گونه حقی را برای جذب درآن شییرکت از خود سییلب می

 نمایم. 

 ت متقاضیتاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگش -25

محل  
الصاق 
 عکس
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 فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون جهت استفاده از سهمیه بومی

 

...................................... از  ......................................................... فرزند .......................................... كد ملي ........... اينجانب 
 .ايندمطلعين و معتمدين محل تقاضا دارم كه شهرستان محل سكونت فعلي و مدت سكونت اينجانب را گواهي نم 

 

 با تشکر 
 

......  اينجانبان امضاءكنندگان ذيل گواهي مينماييم كه نامبرده باال در حال حاضر در بخش ........................ شهرستان ............... 

 .ساكن بوده و مدت .............. سال ................. ماه نيز در اين شهرستان سكونت داشته است

 ثرانگشت ....................................... به كد ملي ................................. صحت مراتب فوق را گواهي مينمايم. امضاء و ااينجانب 
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 :تذكرات مهم

تكميل اين فرم براي تمامي داوطلبان بومي شهرستان كه متقاضي استفاده از اولويت آزمون به لحاظ ساكن بودن   1-

 .حداقل ده سال سكونت ميباشند،الزامي است با سابقه 

داوطلبان بومي شهرستاني كه داراي سوابق تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان در شهرستان   2-

مورد تقاضا باشند، با تاييد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً ميتوانند از آن براي احراز تمام و يا قسمتي  

ق ده سال سكونت در شهرستان مورد تقاضا بهرهمند گردند و تكميل اين فرم براي احراز سكونت فعلي آنان  از سواب

 .در شهرستان مورد نظر، الزامي ميباشد 

چنانچه متقاضي براي تاييد سابقه حداقل ده سال سكونت خود در شهرستان مرود تقاضا، در بيش از يك بخش   3-

 .باشد،ميتواند از يك نسخه ديگر از اين فرم نيز براي اين منظور استفاده كند  از شهرستان مربوطه سكونت داشته

اين فرم صرفاً جهت بهرهمندي داوطلبان متقاضي استفاده از اولويت بومي شهرستاني )به جز مراكز استانها( در   4-

 آزمون مي باشد 

 
 


