
  

  

  »115فراخوان شناسائی و دعوت به همکاري جهت مراکز اورژانس «

  1391دي ماه 

  

خود، افراد  115دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی مشهد در نظر دارد جهت واحدهاي تابعه اورژانس 

لویتهاي مربوطه و در واجد شرایط در رشته فوریتهاي پزشکی را از طریق فراخوان، شناسائی و با در نظر گرفتن او

صورت نیاز بعد از برگزاري آزمون یا مصاحبه تخصصی و تائید صالحیت عمومی توسط مدیریت هسته گزینش 

آئین نامه اداري ، استخدامی و  2ماده  3دانشگاه و همچنین با در نظر گرفتن شرایط ذیل، بصورت قرارداد تبصره 

  . نماید تشکیالتی اعضاي غیر هیئت علمی دعوت به همکاري

  :تذکرات

بدیهی است ثبت نام در این فراخوان هیچ . متقاضیان میباشد به منزله شناسائیبا توجه به اینکه فراخوان منتشره  -1

لذا در صورت نیاز بعد از طی مراحل قانونی از بین . گونه تعهدي را جهت بکار گیري براي دانشگاه ایجاد نمی نماید

خواهشمند است مفاد فراخوان را حتماً . فراخوان ،دعوت به همکاري صورت می پذیرد متقاضیان و با عنایت به مفاد 

  . و تماماً مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

لذا حتما . در صورت دعوت به همکاري نیروهاي دعوت شده به هیچ وجه ممکن امکان انتقال یا جابجائی ندارند -2

  . ت الزم را مبذول داریددر انتخاب شهر محل درخواست دق

 2ماده  3پیشنهاد می گرددبا توجه به اینکه امکان نقل و انتقال براي متقاضیان پذیرفته شده به صورت تبصره  -3

  . میسر نمیباشد، شرکت کنندگان افراد بومی یا ساکن شهر مورد درخواست باشند

  . که مورد نیاز میباشد دعوت به همکاري نماید دانشگاه میتواند از بین ثبت نام کنندگان صرفاً در رشته اي -4

  .انعقاد قرار داد یکساله میباشد و درصورت کسب حد نصاب نمره ارزشیابی و نیاز واحد قرارداد تمدید خواهد شد -5

در صورتی که براي رشته ها یا رشته اي مصاحبه عالوه برآزمون ، یا بدون آزمون در نظر گرفته شود از طریق  - 6

  . طالع رسانی خواهد شدسایت ا

  

  

  



شرایط احرازمحل درخواسترشته شغلیردیف آگهی

1
مسئول امورفوریتهاي 

پزشکی

 __مرد : زاوه  __مرد : مشهد  __مرد : کاشمر 

 __مرد : درگز  __مرد : چناران  __مرد : باخزر 

مرد : فریمان  __مرد : قوچان  __مرد : رشتخوار 

: تایباد  __مرد : کالت  __مرد : تربت جام  __

خلیل  __مرد : مه والت  __مرد : خواف  __مرد 

 __مرد : سرخس  __مرد : بردسکن  __مرد : آباد 

مرد: طرقبه وشاندیز 

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم 

یا لیسانس در رشته فوریت هاي 

پزشکی و دارا بودن گواهینامه رانندگی 

2پایه 

  

  

  

  

  :شرایط عمومی استخدام .1

  تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران ) 1/1

  .تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 2/1

  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 3/1

  ت قانونی دائم براي آقایانانجام خدمت دوره ضرورت یا معافی) 4/1

  عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان ) 5/1

  نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر) 6/1

داوطلبین تا قبل از پایان مهلت ثبت نام نباید مستخدم رسمی ، ثابت ، پیمانی یا باز خرید خدمت دانشگاه ویا ) 7/1

  .واحدهاي تابعه این دانشگاه باشند 2ماده  3تبصره  سایر دستگاههاي دولتی و یا مستخدم

  .می توانند ثبت نام نمایند) درصورت داشتن شرایط احراز(صرفاً  2ماده  4داوطلبین تبصره : تذکر

  . داشتن سالمت جسمانی ، روانی و توانایی انجام کاري که براي آن بکار گیري میشوند) 8/1

.ي دولتی به موجب آراء مراجع قانونینداشتن منع استخدام در دستگاهها) 9/1

  

  



  :شرایط اختصاصی استخدام .2

می )11/10/91مالك محاسبه سن پایان مهلت ثبت نام یعنی (سال  40سال تمام و حداکثر  20داشتن سن حداقل 

  .باشد

  .حداکثر سن مقرر داوطلبان اضافه خواهدشد موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به :تبصره

خدمت نموده به ) 29/5/67لغایت  31/6/59از تاریخ ( داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل ،داوطلبانه ) 1

  .میزان حضور در جبهه

ن بستري و جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل به میزان مدت زما) 2

  . یا استراحت پزشکی

افراد خانواده معظم شهداء،مفقود االثرها، جانبازان داراي راي از کار افتادگی کلی غیر قادر بکار ) 3

  سال  5به میزان )همسر،فرزند،پدر،مادر،برادر،خواهر(

  .آزادگان سرافراز، فرزندان شهید از حداکثر سن مندرج معاف میباشند) 4

طرح خدمت نیروي انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین داوطلبانی که ) 5

  ). مدت اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهدبود(خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

داکثر تا پایان مهلت ثبت داوطلبانیکه گذراندن دوره طرح و الیحه براي آنها اجباري می باشد، موظفندح -1تبصره 

، دوره تعهد یا طرح خود را سپري نموده وگواهی مربوط به پایان طرح یا معافیت از آن را در زمان )11/10/1391(نام

  . ارسال مدارك ارائه نمایند

 4داوطلبانی که تحت پوشش شرکتهاي خدماتی در واحدهاي تابعه دانشگاه بوده و تغییر وضع به قرارداد تبصره ) 6

در دانشگاه شده اند و خدمات آنان تاکنون ادامه دارد به میزان مدت خدمت در این واحدها حداکثر به مدت  2ماده 

  )می باشد 2ماده 4مالك محاسبه ،لیست بیمه ایشان و قراردادتبصره.(سال 5

.بیشتر باشد سال 5با احتساب موارد فوق مجموع سن ارفاقی داوطلبین یا متقاضیان نباید حداکثر از : تذکر

  

  :نحوه ثبت نام.3

: ثبت نام متقاضیان همکاري با دانشگاه جهت شرکت در فراخوان فقط از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس

www.mums.ac.ir صورت می پذیرد 115دعوت به همکاري اورژانس  و لینک ثبت نام فراخوان شناسائی و .

لذا متقاضیان محترم بایستی پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان، راهنماي ثبت نام و سایر موارد مرتبط با فراخوان که 

  .در همان صفحه قابل مشاهده می باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

یک بار ثبت نام را دارد لذا امکان ثبت نام بعدي وجود نخواهد  الزم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان :1تذکر

  . داشت و ثبت نام اولیه مالك عمل می باشد



با حداکثر حجم ( JPGبا فرمت  3*4الزم است قبل از شروع ثبت نام حتماً اسکن یک قطعه عکس  :2تذکر 

  . را جهت ارسال از طریق سامانه جذب آماده نمایید) کیلو بایت 200

ثبت نام فقط از طریق سایت دانشگاه صورت می پذیرد لذا از ارسال مدارك به صورت دستی و یا  :3تذکر

بدیهی است به درخواست . مراجعه حضوري جهت درخواست شغل به واحد هاي تابعه دانشگاه خودداري نمایید

فت اصل مدارك ضمناً در صورت لزوم دریا. هاي دستی و حضوري هیچ گونه ترتیب اثري داده نخواهد شد

  .متعاقباً اعالم خواهد شد

داوطلبین گرامی در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سئوال میتوانند سئواالت خود را از طریق پست  :4تذکر 

  :به آدرس) Email(الکترونیک 

odhrm.employment@mums.ac.irارسال نمایند.

  

  :نام مهلت ثبت.4

نسبت به  11/10/91لغایت پایان روزدوشنبه مورخ  05/10/91روز سه شنبه مورخ متقاضیان محترم می توانند از 

ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند، با عنایت به محدودیت زمانی تابرگزاري زمان مصاحبه یا آزمون، مهلت ثبت نام به 

مال ایجاد مشکل در پهناي باند سایت اینترنتی دانشگاه در روزهاي لذا با توجه به احت. هیچ عنوان تمدید نخواهد شد

پایانی به علت حجم باالي ثبت نام ، خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از پایان مهلت اعالم شده نسبت به ثبت 

  . نام اقدام نمایند

  :نکته مهم

 24آزمون یا مصاحبه حداقل هر  متقاضیان می بایست پس از ثبت نام جهت آگاهی از زمان و محل برگزاري

.ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند

  

  

  :مدارك مورد نیاز در صورت درخواست ارسال یا ارائه مدارك.5

، موظفند مدارك ذیل را آماده نمایند تا پس از مشخص شدن نحوه  )در صورت درخواست مدارك(: داوطلب گرامی

  :زمان و آدرس محل ارسال مدارك، مدارك مربوطه را ارسال نمایند

 پرینت برگ ثبت نام در فراخوان  

3  با پشت زمینه سفید وپشت نویسی شده  3×4قطعه عکس  



 سري 2(اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه (  

 سري 2(اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی (  

ح یا معافیت از طرح مشمولین خدمات پزشکان و پیراپزشکان اصل و تصویر گواهی پایان طر

  ) سري 2.(رشته هایی که گذراندن طرح آنها الزامی است

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت پشت و رو یا گواهی که حداکثر تا تاریخ پایان

  . پایان خدمت نظام وظیفه را تأیید نماید) 30/1/1391(مهلت ثبت نام

سري 2(و تصویر کارت ملی پشت و رو  اصل (  

 اصل و تصویر کارت و گواهی ایثارگري  

 اصل وتصویر گواهی عضویت در بسیج  

 ذکر دقیق واحد اصل و تصویر سوابق کاري مرتبط با رشته تحصیلی و شغل مورد درخواست با

  ) تاریخ شروع و پایان(خدمتی و مدت زمان

 ،پژوهشی، چاپ یا ارائه مقاله یا پوستر مرتبط با رشته تحصیلی اصل و تصویر سوابق آموزشی

  ) در صورت وجود(

 اصل و تصویر گواهی گذراندن دوره هاي آموزشی(ICDL) سازمان (مورد تأیید مراجع ذیصالح

  در صورت وجود ) مدیریت وبرنامه ریزي سابق، سازمان فنی وحرفه اي وجهاد دانشگاهی 

 اصل وتصویر حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی والدین جهت فرزندان کارکنان بازنشسته یا

  شاغل دردانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 در صورت نیاز به مدارك دیگر متعاقباً نوع مدارك و نحوه ارسال از طریق سایت اعالم خواهد

  .شد

  

  

  

  : آزمون زمان ونحوه دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه و یا  - 6

داوطلبان می بایست با داشتن کد رهگیري که هنگام ثبت نام در سامانه جذب منابع انسانی به آنها ارائه می گردد، از 

از  www.mums.ac.irتاریخ پایان مهلت ثبت نام به بعد هر دو روز یکبار با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس 

  . نحوه و زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه و یا آزمون اطالع یابند

  

  زمان و مکان برگزاري در ذیل کارت ورود به جلسه به اطالع داوطلبان خواهد رسید

  



  :مواد مصاحبه تخصصی یا آزمون عمومی براي کلیه مقاطع.7

نندگان مصاحبه تخصصی یا سئواالت براي سنجش اطالعات، توانمندیهاي تخصصی و معلومات ثبت نام ک

  . آزمون مرتبط با رشته شغلی صورت خواهد پذیرفت

عالوه بر سواالت تخصصی مرتبط با رشته شغلی شاخص ها و امتیازات دیگري نیز که توسط کمیته * 

  . استخدام یا مصاحبه در نظر گرفته شده است، جهت اعالم نتیجه نهائی اعمال خواهد شد

  : آزمون، مواد امتحان عمومی به شرح ذیل خواهد بود در صورت انجام* 

  زبان انگلیسی عمومی  - زبان و ادبیات فارسی  -اطالعات سیاسی و اجتماعی قانونی  -معارف اسالمی - 

نمره مصاحبه تخصصی و سایر شاخص هایی که توسط کمیته اعمال خواهد شد، % 60کسب حداقل : تذکر

  . ت در مصاحبه براي داوطلب هیچگونه حقی ایجاد نمی کندشرط الزم براي جذب می باشد و شرک

در صورت لزوم به تغییر حداقل امتیازات در نظر گرفته شده موارد توسط کمیته استخدام مشخص و در 

. امتیازات لحاظ خواهد شد

  

  

  :تذکرات مهم.8

فاقد شغل ، فرزندان معزز شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان جانبازان عزیز، آزادگان سرافراز . 1

  . سهمیه قانونی برخوردار می باشند% 25و همسران آزادگان باالي یک سال اسارت از 

درصد براي بکارگیري رزمندگان با  5درصورت نیاز و دعوت از افراد،از کل سهمیه فراخوان دعوت به همکاري، . 2

به ترتیب درصد جانبازي و فرزندان % 25ه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان جانبازان زیر سابق

  .آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص می یابد

  .کور را دارندصرفاً درصورت ثبت نام و شرکت در فراخوان حق استفاده از سهمیه مذ 2و  1مشمولین بندهاي : تبصره

  .سهمیه هاي مذکور از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت% 30به کارگیري مازاد بر . 3

امتیازات مصاحبه تخصصی یا % 60معلولین عادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درفراخوان وکسب حد نصاب . 4

  .سهمیه قانونی برخوردار می باشند% 3آزمون از 

، پس ازکسب حد نصاب نمره آزمون کتبی و یا مصاحبه براساس % 3انتخاب دربین معلولین درقالب سهمیه: 1تبصره

  . اولویت امتیازات در نظر گرفته شده خواهدبود



متقاضیان استفاده ازاین بند بایستی طبق مفاد درج شده در شرایط عمومی فراخوان بکارگیري، توانایی : 2تبصره

بدیهی است در صورت عدم تایید سالمت جسمانی و . که براي آن بکارگیري میشوند داشته باشند انجام کاري را

روانی توسط کمیسیون پزشکی دانشگاه براي انجام کار محوله برابر مقررات نسبت به حذف متقاضی و پذیرش سایر 

  . افراد واجد الشرایط اقدام خواهد شد

ها، به ترتیب نمره اخذشده می باشد و در مواردي که نمره کل دوداوطلب  انتخاب داوطلبان در هر یک از اولویت. 5

  . یکسان باشد امتیاز مصاحبه تخصصی مالك عمل خواهد بود

حداکثر (متعلق به فرزندان کارکنان شاغل یا بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد % 5از کل سهمیه بکارگیري . 6

اساس سهمیه مذکور به ترتیب نمره فضلی داوطلبین می باشد که افراد دعوت به همکاري بر . می باشد) یک فرزند

  . مذکور جهت جذب میبایست داراي شرایط احراز براي سمت پیشنهادي باشند

قسمت تذکرات، ضروریست حسب مورد مدارك خود را از مراجع ذیصالح اخذ و  6و  4،  2،  1مشمولین بندهاي . 7

  .ه یکی از شیوه هاي مورد اشاره در قسمت نحوه ارسال مدارك ارائه نمایندهمراه سایر مدارك در صورت نیاز ب

نمره کل % 50داوطلبان بومی در صورت داشتن شرایط مندرج در فراخوان و کسب حداقل امتیازات. 8

باشندکه در این صورت رقابت در  از کل سهمیه برخوردار می% 50و یا مصاحبه تا سقف ) درصورت برگزاري(آزمون

بدیهی است در صورتی که . افراد بومی همان مناطق و در هر رشته شغلی بر اساس اولویت نمره انجام خواهد شدبین 

، سایر افراد بومی رتبه الزم را در بین کلیه افراد کسب نموده باشند امتیاز فوق % 50براي بکارگیري بقیه سهمیه 

  .درصد نخواهد شد 50مانع از جذب آنها به میزان بیشتر از 

اختصاص سهمیه بومی صرفاًجهت سایر شهرستانها .جهت کالن شهر مشهد سهمیه بومی لحاظ نخواهد شد: تبصره

  . می باشد

  مدارك دال بر بومی بودن ** 

  : دارا بودن حداقل یکی از موارد ذیل

 محل تولد با محل درخواست داوطلب یکی باشد .  

 با ) ابتدائی ، راهنمایی ومتوسطه( تحصیلی گواهی گذراندن حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع

قید تاریخ و کلمه فراغت از تحصیل اخذ شده از واحد آموزشی ذیربط یا گواهینامه هاي موقت 

  . مقاطع مزبور در محل جغرافیایی مورد تقاضا براي بکارگیري

 ز اعم ا(گواهی گذراندن سه سال از سنوات تحصیلی : جهت فرزندان پرسنل نیروهاي مسلح

درمحل جغرافیایی مورد تقاضا و تائیدیه اشتغال پدر یا مادر خود ) ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان

  ). حکم ماموریت(از یگان مربوطه با قید تاریخ 



به مدارك دارندگان مدارك تحصیلی باالتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز و یا . 9

  . یل و همچنین مدارك معادل ترتیب اثر داده نخواهد شددانشجویان در حین تحص

تاریخ فارغ التحصیلی داوطلب که در مدرك تحصیلی وي درج می گردد حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام قابل  :تبصره

  .قبول می باشد

ی باشد ، با توجه به اینکه مالك ثبت نام از متقاضیان بکارگیري ، تکمیل برگ درخواست شغل اینترنتی م. 10

داوطلبان می بایست ردیف فراخوان و کد محل انتخابی مندرج در فرم ثبت نام برگ درخواست شغل را برابر مفاد 

بدیهی است در صورت هرگونه اشتباه در تکمیل فرم مربوطه و عدم رعایت موارد . فراخوان انتخاب و تعیین نمایند

  . مورد بررسی و پذیرش قرار نخواهد گرفت فوق اطالعات آنان بعنوان اطالعات ناقص تلقی شده و

اسامی پذیرفته شدگان در مرحله اول، بعداز کسب امتیازات در نظر گرفته شده در مفاد فراخوان وبر اساس . 11

اولویت امتیازات آزمون یا مصاحبه تخصصی در صورت وجود به میزان یک و نیم برابر تعداد مورد نیاز اعالم خواهد 

قت مدارك متقاضیان با اطالعات ثبت شده در مرحله ثبت نام و عدم مغایرت، نسبت به معرفی فرد شد و پس از مطاب

بدیهی است در صورت مغایرت . اصلی به هسته گزینش با مشخص شدن نفرات اصلی وذخیره اقدام خواهد شد

هرست اسامی پذیرفته مدارك متقاضی با اطالعات اعالم شده برابر مقررات در هر مرحله نسبت به حذف آنان از ف

  . شدگان و جایگزینی افراد واجد شرایط اقدام خواهد شد و حذف شدگان حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت

  . اخذ تاییدیه مدرك تحصیلی متقاضیان همکاري در صورت پذیرفته شدن از سوي دانشگاه الزامی می باشد. 12

شرایط اعالم شده در متن فراخوان،به عهده داوطلب خواهد بود و  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و. 13

و به کارگیري، ) برابر ظرفیت1/ 5(در هر مرحله از مراحل ثبت نام، مصاحبه و گزینش، اعالم فهرست قبول شدگان 

طی شده مغایرت احتمالی مدارك با مفاد فراخوان و یا احراز وجودسایر افراد واجد شرایط و داراي اولویت، مراحل 

  . گردد ، قرارداد مزبور لغو و بالاثر می 2ماده  4و  3کان لم یکن تلقی و در صورت صدور قرارداد تبصره 

هر گونه اطالع رسانی در خصوص فراخوان و مصاحبه و موارد مرتبط با فراخوان از طریق سایت دانشگاه علوم . 14

  . خواهد بود www.mums.ac.irپزشکی مشهد به آدرس اینترنتی 

پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت اعالم شده به آنان، به دانشگاه مراجعه نمایند در صورت عدم . 15

  .مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان ، دانشگاه می تواند نسبت به بکارگیري نیروي ذخیره اقدام نماید

  

و یا مصاحبه صرفاً به منزله شناسائی متقاضیان می باشد و جهت ) درصورت برگزاري(آزمون ثبت نام و شرکت در. 16

افراد مذکور هیچگونه حق و اولویتی مبنی بر استخدام ایجاد نخواهد شد و صرفاً در صورت نیاز ،جذب نیرو از بین 

  .ن صورت می پذیردثبت نام کنندگان و به ترتیب نمره اخذ شده ورعایت سایر شرایط مندرج درفراخوا



افرادي که دعوت به همکاري می گردند پس ازپذیرفته شدن حق هیچ گونه نقل و انتقال از واحد محل خدمت . 17

  .پذیرفته شده را ندارند و می بایست نسبت به ارائه تعهد محضري در این خصوص اقدام نماید

ده در آگهی، با توجه به نیاز واحد هاي تابعه و دعوت به همکاري در شهرستانها و واحدهاي تابعه آن، اعالم ش. 18

لذا داوطلبین عزیز پس از پذیرفته شدن حق هیچ گونه اعتراضی در . جهت مراکز روستائی و شهري صورت می پذیرد

  . خصوص تغییر محل خدمت خود نخواهند داشت


