
 «بسمه تعالي » 

 

 آگهي جذب نیروی شرکتي

 

ایلام اشتغال براي بهداشتي درماني  خدمات  در نظر دارد از طریق شرکت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

سکونتگاه هاي غير بر اساس دستور عمل تامين مراقبتهاي اوليه سلامت در مناطق حاشيه شهر، نيروهاي مورد نياز خود نفر 222تأمين 

هاي کتبي در حيطه ، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان هزار جمعيت 02و بالاي  ,جمعيت  هزار نفر02تا  22رسمي وشهرهاي بين 

 عمومي و تخصصي پس از طي کردن مراحل گزینش به صورت شرکتي به شرح ذیل بکار گيري نماید. 
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 شرایط عمومي  -1

 تدین به دین مبين اسلام یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي  -1/1

 داشتن تابعيت ایران -2/1



 ( انتشار آگهي داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت )ویژه برادران تا تاریخ  -3/1

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

 عدم سابقه محکوميت جزایي موثر  -0/1

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

هاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشنند. داوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پيماني سایر دستگاه -7/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران  -8/1

شننوند بننر اسنناس داشنتن سننلامت جسننماني ورواننني وتوانننایي بنراي انهننام کنناري کننه بننراي آن اسنتخدام منني -9/1

 صوب از سوي هيأت امناء موسسه دستورالعمل م

 

 شرایط اختصاصي  -2

 سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ، کارشناسي ارشد تا تاریخ انتشار آگهي 42 حداکثرداشتن  -1/2

 تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

( بنه طنور داوطلباننه 29/0/1367لغاینت  31/6/1309هه هاي نبرد حق عليه باطل )ازتناریخ الف( داوطلباني که در جب

خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مندت زمنان بسنتري وینا اسنتراحت پزشنکي رزمنندگان 

 دراثر مهروحيت درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

( و بالاتر، همسنر %20همسرو فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد )ب( جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، 

از شنرط  سال اسارت و رزمندگان)با حداقل شنش مناه حضنور داوطلباننه در جبهنه(سال و بالاي یكو فرزندان یك

 .حداکثر سن معاف مي باشند

سنر و فرزنند آزاده کمتنر از (، هم%20ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بيسنت و پننج درصند) 

 سال  0یکسال اسارت تا ميزان 

د( داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسنات تابعنه وزارت متبنوه بنه خندمت اشنتغال 

 داشته اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها. 

 هن( مدت خدمت سربازي

ه اسنتناد قنانون خندمت پزشنکان و پيراپزشنکان و متعهندین داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف را ب و(

 خدمت قانون مذکور انهام داده اند به ميزان انهام خدمت فوق 

 

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز  -3

نسننبت بننه ثبننت نننام الکترونيکنني بننه آدرس اینترنتنني  1/1/90متقاضنيان واجنند شننرایط ملننزم هسننتند حننداکثر تننا تنناریخ  -1/3

www.lums.ac.ir.اقدام نمایند. 



 : مقدماتيمدارک مورد نياز ثبت نام  -2/3

 الف( تکميل برگ درخواست شغل 

شنرکت  4271203704)صدوپنهاه هنزار( رینال بنه حسناب شنماره  102222ب( رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ 

ان عمومي و تخصصني داوطلبنان قابنل عنوان حق شرکت درامتحایلام اشتغال نزد بانك  ملت در کليه شعب استان به

 .باشدپرداخت مي

که بایستي متناسب با توضيحات سایت اینترنتني دانشنگاه بانضنمام فنيش بنانکي اسنکن و  3×4ج( یك قطعه عکس 

 ارسال شود.

 ود.شبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي -3/3

 :مرحله اول امتحانمدارک مورد نياز پس از قبولي در -4/3

روز کاري پس از اعلام نتنایج از سنوي  0داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 

یر مندارک را بنا دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزیني دانشگاه حضوراً ارائه نمایند. دانشگاه موظف اسنت کلينه تصناو

 اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

 اصل آخرین مدرک تحصيلي به همراه تصویر آن -

 اصل کارت ملي به همراه تصویر آن -

 اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  -

 ادران(اصل کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم به همراه تصویر آن)ویژه بر -

 اصل مدارک دال بر بومي بودن به همراه تصویر آن –

 اصل فيش واریزي -

 اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت به همراه تصویر آن --

: مدرک تحصيلي وگواهي انهام خدمات قانون پزشکان وپيراپزشکان یا معافيت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شند  1تبصره 

 شده در بند فوق ملاک قطعي براصالت مدارک نخواهد بود. وتطبيق اوليه انهام

 فارغ التحصيل شده باشند .انتشار آگهي : داوطلبان شرکت کننده در آزمون مي بایست تا قبل از تاریخ  2تبصره 

 

 زمان ومحل توزیع کارت  -4

ن ومحنل برگنزاري امتحنان هناي عمنومي و تخصصني و  زمناچگونگي وزمان توزیع کارت ورود به جلسه امتحان توانمنندي

 متعاقبا از طریق همين سایت به اطلاه خواهد رسيد.

 

 مواد امتحان براي مقاطع کارشناسي و بالاتر عبارتند از : -0



 -4ریاضني وآمنار مقندماتي  -3زبان انگليسي )عمومي(  -2زبان وادبيات فارسي  -1امتحان توانمندیهاي عمومي شامل:  -1/0

اطلاعات سياسي واجتماعي ومبناني قنانون درمهمنوه بنه صنورت چهارگزیننه اي بنا  -6معارف اسلامي  -0آوري اطلاعات فن

 )نيم( طراحي مي گردد. ضمناً نيم نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. 0/2اعمال ضریب 

-باشند وامتياز آن درسایر موارد امتحنان توزینع منيعاف ميهاي دیني از پاسخگویي به سوالات معارف اسلامي متبصره: اقليت

 شود. 

امتحان تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواسنت داوطلنب بنه صنورت چهنار گزیننه اي بنا اعمنال  -2/0

 طراحي خواهد شد. ضمناً یك نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. 3ضریب 

 تذکرات  -7 

 داوطلب بومي به ا فرادي اطلاق مي گردد که واجد یکي از شرایط ذیل باشد: -1/7 

 الف( شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکي باشد.

و یا بازنشسته( که شهرستان یا استان ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت و یا نيروهاي مسلح)اعم از شاغل 

 محل خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا آنان یکي باشد.

( سال از سنوات تحصيلي)ابتدایي، راهنمایي، دبيرستان( را به صورت متوالي یا متناوب در 4ج( داوطلب حداقل چهار)

 کرده باشد. شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا طي

( سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و یا استان محل مورد 4د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهار)

تقاضا براي استخدام را داشته باشند.)پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط یکي از موارد مذکور قابل احتساب 

 است(.

 هرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات کشوري در زمان ثبت نام مي باشد.: مبناي استان و ش1تبصره

: درصورتي که ظرفيت مورد نياز هریك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان 2تبصره

با اولویت بومي استان و  تکميل نگردد، پذیرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان

 . سپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذیرد

 داوطلبان منحصراً مهاز به انتخاب یك شغل و یك محل جغرافيایي خواهند بود. -2/7

هني و همچننين  مندارک تروبالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده درشنرایط احنراز مشناغل در آگمدارک تحصيلي پائين -3/7

 باشد.معادل، براي شرکت در امتحان وبکارگيري معتبر نمي

مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله  -4/7

رایط منندرج در آگهني اسنت از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود کنه داوطلنب اطلاعنات خلناف داده ینا فاقند شن

 داوطلب از انهام مراحل بعدي محروم خواهد شد.



-انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعایت ظرفيت پيش بيني شنده مني-0/7

ت اعلنام شنده در آگهني باشند، باشد. در مواردي که نمره کل دو داوطلب در یك رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفين

هناي هاي تخصصي ملاک انتخاب خواهد بنود  و در صنورت برابنر بنودن نمنره آزمنون توانمننديابتدا نمره آزمون توانمندي

 تخصصي، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. 

ن طبق برنامنه تنظيمني درمهلنت مقنرر بنه هسنته گنزینش داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذیرفته شدگا -6/7

دانشگاه براي تکميل پرونده گزینشي مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولي فنرد کنان لنم یکنن تلقني شنده واز افنراد 

 جاي وي به گزینش معرفي خواهد شد.ذخيره به

اهند داشنت جهنت تکمينل مندارک و طني مراحنل شدگان اصلي پس از اعلام نهایي حداکثر یکماه فرصت خوپذیرفته -7/7

 بکارگيري به واحد کارگزیني دانشگاه مراجعه نمایند. 

هرگونه اطلاه رساني درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتي به صنورت همزمنان خواهند بنود وداوطلبنان اطلاعنات  -8/7

 مورد نياز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

ه ملاک ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شغل مي باشد لازم است درتکميل آن نهایت دقنت باتوجه به این ک -9/7

 را به عمل آورده وهيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.



 ایلام  خدمات بهداشتي درماني شرکت برگ درخواست شغل از 

 اشتغال                       

 

 

 دراین قسمت چيزي ننویسيد
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 صدورشناسنامه:
 

 مهرد -           2وضعيت تأهل:      متأهل  -11 دین :                            مذهب :       -12

 داراي معافيت قانوني دائم  -            2   داراي کارت پایان خدمت  -1وضعيت نظام وظيفه :        -12

 افراد بومي استان  -   3افراد بومي محل مورد تقاضا   -    2سهميه  آزاد  -1سایر موارد :  -13

 افراد غير  بومي  -4

   کارشناسي ارشد     آخرین مدرک تحصيلي: کارشناسي    -14

 رشته تحصيلي :  -10

  

 محل جغرافيایي مورد تقاضا )فقط یك محل(  -17 شغل مورد درخواست :                            )فقط یك شغل (  -16
 

ن نشاني کامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان ............................................خيابا -18
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ه تلفن ثابت کوچه ................................پلاک ...............................کدپستي .........................................شمار

................................................................ 

 شهر ...............................شماره تلفن همراه ..................................... کد

 شماره تلفن براي تماس ضروري : -19

اینهانب .............................................. متقاضي شرکت درآزمون شرکتي دانشگاه علوم پزشکي وخندمات بهداشنتي درمناني 

...................... متن آگهي مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تکميل نموده ام ومسنئوليت صنحت 

به عهده مي گيرم .درصورت اثبات خلاف اظهارات اینهانب در هرمقطع زماني )قبل و بعد از اشتغال ( هر  کليه مندرجات آن را

 گونه حقي را براي جذب  به صورت شرکتي درآن دستگاه را از خود سلب مي نمایم 

 محل ا لصاق
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