
 

 به نام خدا

 شرکت میالد سالمت تأمین اجتماعی بعنوان هلدینگ درمان 

برای راه اندازی و ارائه خدمت به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و عموم 

  32مردم شریف شهرستان خوی قصد دارد با استعانت از درگاه الهی ، بیمارستان 

 راه اندازی نماید. 1397تختخوابی میالد سالمت خوی را در اردیبهشت ماه سال 

در همین راستا از متقاضیان محترم ساکن شهرستان خوی و شهرهای همجوار 

مورد نیاز به منظور تأمین نیروی انسانی حرفه ای و پشتیبانی  دعوت می شود

 این مرکز 

 در آزمون ورودی شرکت نمایند.

 

 

 

28/12/1396 

 بسمه تعالی

  آگهی تأمین نیروی انسانی

نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان جدید التاسیس  ، در سالمت تامین اجتماعیمیالد  شرکت

 (جمهوری اسالمی ایران صورت قراردادی )در قالب قانون کار به را افراد واجد شرایط، مشاغل ذیل  از خویشهرستان 

طی  از طریق برگزاری آزمون و باشند ، همجوارخوی و شهرستانهای از میان داوطلبانی که بومی شهرستان  و

 به شرح ذیل بکارگیری نماید .و گزینش   مصاحبه مراحل

 شرایط عمومی 

 .ساسین اقانوح در مصرر سمی کشون ریااز ادیا یکی م سالاین مبین دتدین به  .1



 .انیراسالمی ری اجمهوم تابعیت نظا .2

 ()ویژه آقایان منا ثبت نماز در خدمت از ئمداظیفه عمومی یا معافیت وخدمت ن پایارت شتن کادا .3

ً پس از تأیید ظیفه عمومی ومعافیت پزشکی از خدمت  .4 ، در صورت قبولی در آزمون)کتبی و مصاحبه( صرفا

واحد طب کار مدیریت درمان استان آذربایجان غربی مبنی بر توانایی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد 

 .تقاضا قابل پذیرش خواهد بود

 . داننگرر و روامخداد موت و خانیادبه د عتیام اعد .5

 .ئی موثراسابقه محکومیت جزم عد .6

 .جع قانونیامرآرای لتی به موجب ی دوستگاههال در دشتغااشتن منع اند .7

 .انیراسالمی ری اساسی جمهون ابه قانوام لتزا .8

 ، سال 27فوق دیپلم سال ،  25مشاغل با مدرک دیپلم حداکثر سن برای تصدی سال تمام و  18ام نحداقل سن ثبت  .9

 .باشد سال می 40و دکتری  30لیسانس 

 .شد هداخو فهضاا رمقر سن كثراحد به معتبر های یهتائید ئهارا طشر بهظیفه عمومی و خدمت .10

 شرایط اختصاصی

مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز در عنوان شغلی مورد تقاضا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی  .1

 . ضمیمه این آگهی می باشدمندرج در جدول 

فقط مدرک تحصیلی  ، آزموندر  و قبولیپس از شرکت تحصیلی باالتر می باشند رک مددارای متقاضیانی که  .2

 .هی جذب نیروی انسانی مالک عمل خواهد بودگمورد نیاز اعالمی در آ

و نشسته زیا باو لتی ی دوهاهستگادسایر ساعتی   و  شرکتی ، اردادیقر  ،پیمانی، سمیم رنباید مستخدن طلباداو .3

 .خرید خدمت باشندزبا

 خواهد بود.، اولویت جذب با افراد دارای سابقه شغلی مرتبط  حرفه ای و تخصصی برای مشاغل  .4

مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،  .5

 خواهد بود. درمان و آموزش پزشکی مالک عمل

ارائه گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیالن رسته های بهداشتی و  .6

درمانی به هنگام محاسبه علمی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور ، قبولی متقاضی 

 آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد. در

تقاضیانی که هنگام شروع به کار ، دانشجو یا دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی در خصوص م .7

 شغل مورد تقاضا می باشند این موسسه  هیچگونه تعهدی مبنی بر لحاظ مدرک تحصیلی جدید آنها نخواهد داشت.

 می باشد. 12حداقل معدل برای داوطلبان  .8

 همجوار در اولویت جذب خواهند بود.داوطلبان بومی شهرستان خوی و شهرهای  .9

 کیلوگرم الزامی می باشد. 75سانتی متر و وزن  175برای رسته نگهبانی حداقل قد  .10

امتیاز مکتسبه  مصاحبه علمی از داوطلبان در صورت احراز حد نصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت .11

 ت خواهد پذیرفت.پذیرش در عنوان شغلی مربوطه صورظرفیت  به میزان دوبرابر

 گرامی متقاضیان توجه قابل

ناقص و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک و وجوه پرداختی به هیچ نام های ثبت 

 .وجه مسترد نمی شود

 : تذکرات
 و فراخوان نحوه خصوص در آنان به پاسخگویی و نیروها اشتغال و بکارگیری فرآیندهای کلیه انجام· .1

 . بود خواهد اجتماعی تامین سالمت میالد شرکت بعهده بکارگیری



 صورت در و بوده موقت بصورت شرکت توسط فراخوان در شده پذیرفته نیروهای با قرارداد انعقاد· .2

 . شد خواهد تمدید آنان قرارداد نیاز حسب بر  ، خدمتی نحوه از رضایتمندی
 برای تعهدی و داشت نخواهند را اجتماعی تامین سازمان با استخدامی رابطه هیچگونه شده جذب نیروهای· .3

 . کرد نخواهد ایجاد آنان استخدام و اشتغال تداوم برای سازمان
 خواهد داوطلب عهده بر فراخوان متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت· .4

 واقع خالف اطالعات داوطلب که شود محرز اگر جذب و آزمون ، نام ثبت مراحل از مرحله هر در و بود

در صورتیکه با  و شد خواهد محروم بعدی مراحل انجام از است فراخوان در مندرج شرایط فاقد یا داده

 فسخ خواهد شد. ی انعقاد کرده باشد، قراردادقرارداد بیمارستان
 در و بوده صحیح شده ارائه مستندات و مدارک کلیه که شوند متعهد قرارداد طرف شرکت به باید داوطلبان· .5

 به وارده خسارت باید داوطلب و بوده انآن اخراج به مجاز شرکت واقع، خالف اطالعات ارائه صورت

 . بپردازد را شرکت
 . بود خواهد الزامی شرکت به داوطلب شدن پذیرفته صورت در ارسالی مدارک کلیه تائیدیه یا و اصل ارائه .6
 شد خواهند معرفی حضوری مصاحبه طریق از عمومی صالحیت تایید و بررسی برای نهایی شدگان پذیرفته .7

 عدم صورت در و بود خواهد بالمانع عمومی صالحیت تائید و قانونی مراحل طی از پس آنان اشتغال ادامه و

 .  شد خواهند منع اشتغال ادامه از تائید
 کارگزینی پرونده تکمیل برای ، مقرر مهلت در و تنظیمی برنامه طبق ، موظفند نهایی شدگان پذیرفته· .8

 ذخیره نفرات و شده تلقی یکن لم کان آنان قبولی مقرر مهلت در مراجعه عدم صورت در. نمایند مراجعه

 . شد خواهند معرفی آنها بجای
 و مدارک تکمیل جهت داشت خواهند فرصت هفته یک حداکثر کار، به دعوت از پس اصلی شدگان پذیرفته .9

 ترتیب به ذخیره نفرات از مقرر مهلت در مراجعه عدم صورت در. نمایند مراجعه بیمارستان به بکار شروع

د شد ، این دعوت ممکن است با افزایش درصد اشغال تخت بیمارستان و خواه دعوت بکار شروع جهت نمره

 . بتدریج با افزایش پذیرش بیمار باشد
 

 عنوان شغلی مورد نیاز ردیف
تحصیلی رشته های 

 مورد پذیرش

 جنسیت مورد نیاز

 مرد زن

 پرستار 1
کارشناس یا کارشناس ارشد 

 پرستاری
 مرد زن

 ماما 2
کارشناس یا کارشناس ارشد 

 مامایی
 - زن

–دیپلم بهیاری  بهیار 3  مرد زن 

 کارشناس/کاردان رادیولوژی 4

کاردان / کارشناس 

رادیولوژی )تکنولوژی 

 پرتوشناسی(

 مرد زن

 کارشناس/ کاردان آزمایشگاه 5
کاردان / کارشناس علوم 

 مرد زن



 آزمایشگاه

 کارشناس/ کاردان اتاق عمل 6
کاردان / کارشناس اتاق 

 عمل
 مرد زن

 مرد زن کاردان / کارشناس بیهوشی کارشناس/ کاردان بیهوشی 7

 کمک بهیار )بهدار( 8

دیپلم تجربی، ریاضی ، 

انسانی با ارایه )گواهینامه 

بهیاری مورد تأیید کمک 

 وزارت بهداشت (

 مرد زن

 امور مالی و حسابداری 9

کارشناس/کارشناس ارشد 

حسابداری و یا مدیریت 

 امور مالی

 مرد زن

 مرد زن دیپلم / کاردان حسابداری صندوق دار 10

11 
متصدی امور اداری و 

 دفتری

کاردان یا کارشناس علوم 

اداری و یا رشته های 

انسانیمرتبط با منابع   

 مرد زن

 کارشناس تغذیه 12
کارشناس علوم تغذیه و 

 رژیمهای درمانی ،
 مرد زن

 مرد - دیپلم آشپز 13

 مرد - دیپلم متصدی توزیع غذا 14

 مسئول انبار و تدارکات 15

کارشناس حسابداری ، 

مدیریت مالی ، اقتصاد و 

 مدیریت بازرگانی

 مرد -

 نقلیه 16

دیپلم در کلیه رشته ها و 

و  ۲دارای گواهینامه ب 

 باالتر

 مرد -

 مرد - دیپلم در کلیه رشته ها نگهبان 17

 مهندس تأسیسات 18
کارشناس مهندسی تاسیسات 

 ، برق یا مکانیک
 مرد -



 کارگر فنی تاسیسات 19
دیپلم )رشته های فنی و 

 تاسیسات(
 مرد -

20 
)فرابری  فناوری اطالعات

 داده ها(

یا مهندس    IT مهندس نرم  

 افزار
 مرد زن

 تجهیزات پزشکی 21
کارشناس / تجهیزات 

 پزشکی ، مهندسی پزشکی
 مرد زن

 مرد زن دیپلم منشی 23

24 

مسئول فناوری اطالعات 

سالمت )پذیرش ، آمار و 

 مدارک پزشکی(

کارشناس مدارک پزشکی  

 یا فناوری اطالعات سالمت 
 مرد زن

 مرد زن دیپلم متصدی پذیرش 25

26 
متصدی خدمات عمومی 

 )خدمتگزار(
 مرد زن دیپلم

27 
 متصدی خدمات عمومی

 )تلفنچی(
 مرد زن دیپلم

28 
 متصدی خدمات عمومی

 )رختشویخانه(
 مرد - دیپلم

 مراحل ثبت نام:

  www.alborzhospital.comمراجعه به پایگاه اطالع رسانی به نشانی  .1

 دانلود فرم تقاضا نامه آزمون .2

 تکمیل فرم دانلود شده بصورت خوانا و کامل .3

 به فرم تقاضانامه 3*4الصاق یک قطعه عکس  .4

 امضاء و اثر انگشت متقاضی در انتهای تقاضانامه .5

بنام موسسه  1302بانک رفاه کارگران کد  18267798هزار لایر )سی هزار تومان( به حساب  300واریز مبلغ  .6

 درمانی البرزخدمات 

 

 روش ارسال مدارک:

ایمیل   azmoon@alborzhospital.com مدارک درخواستی اسکن و در قالب یک فایل فشرده به آدرس اینترنتی

 گردد.

 تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی .1

 تصویر کارت ملی )پشت ورو( .2

 خدمت )ویژه آقایان(تصویر کارت پایان  .3

 شده باشد)تمام رخ با پس زمینه روشن( که در سال جاری گرفته  3*4یک قطعه عکس رنگی  .4

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی .5
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 تصویر فیش بانکی واریز شده بنام متقاضی در وجه موسسه خدمات درمانی البرز .6

 

 زمان ثبت نام و زمان و مکان آزمون :

به ایمیل فوق ارسال نمایند. تاریخ آزمون روز جمعه  9/1/97لغایت  5/1/97متقاضیان مدارک فوق را از تاریخ 

اطالع رسانی می  www.alborzhospital.comمی باشد. مکان آزمون متعاقباً از طریق سایت  17/1/97مورخ 

 گردد.

 مواد آزمون :

به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه حاوی سواالت اختصاصی حسب مورد شغلی داده 

 خواهد شد.

 آزمون عمومی :

ریاضیات و آمار مقدماتی ، زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات فارسی ، آشنایی مقدماتی با رایانه ، معارف اسالمی ، 

 اطالعات عمومی ، استعداد و هوششناخت قانون کار و تأمین اجتماعی ، 

*اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخ گویی به سواالت معارف اسالمی معاف 

بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر سواالت آزمون عمومی محاسبه 

 خواهد شد.

 آزمون اختصاصی :

قاطع تحصیلی باالتر از دیپلم عالوه بر آزمون عمومی آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به *در م

 شرح مفاد مندرج در جدول )ضمیمه آگهی( انجام خواهد شد.

 *برابر قانون خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در این آزمون از امتیازات مربوطه بهره مند خواهند بود.

اعالم  22/1/97ون به میزان دو برابر ظرفیت مجوزهای صادره از طریق سایت فوق االشاره در مورخ *نتایج آزم

 خواهد شد.

 *بقیه مراحل قانونی شامل مصاحبه علمی و اعالم نتایج نهایی و شروع به کار پذیرفته شدگان متعاقباً اعالم خواهد شد.

 تان میالد سالمت خویتقاضانامه ثبت نام در آزمون درخواست شغلی از بیمارس

 

 : اطالعات فردی

 نام : -2نام خانوادگی :                                                                                    -1

 : کد ملی -4         نام پدر :                                                                                  -3

 شماره شناسنامه : -6                                                         □مرد         □جنسیت :         زن -5

              □وضعیت تاهل :       مجرد -8                                                                ...../...../.....         تاریخ تولد :-7

 □متاهل

 شهرستان محل تولد : -10:                                                                              تولد استان محل -9

 □زرتشت  □مسیحی   □کلیمی  □: اسالم ندی -11

تاریخ صدور   □کارت معافیت دائم          ...../...../.....تاریخ پایان خدمت:       □پایان خدمتوضعیت نظام وظیفه : کارت  -12

 ...../...../....     کارت معافیت:

 □داوطلب چپ دست هستم  -13

 

محل الصاق 

 عکس

http://www.alborzhospital.com/


 :    عنوان رشته تحصیلی -15      □کارشناس ارشد  □کارشناس  □کاردان  □آخرین مدرک تحصیلی:  دیپلم -14

 دانشگاه یا موسسه اخذ مدرک تحصیلی :-17گرایش :                                                                                      -16

 معدل :     ...../ ..... -19                                            تاریخ فراغت از تحصیل :      ...../ ...../ ..... -18

 کد پستی ده رقمی : -21محل سکونت)آدرس دقیق(:                                                              -20

 شماره تلفن همراه : -23شماره تلفن ثابت :                                                                         -22

 

 

 

 

 شغل مورد تقاضا)فقط یک شغل( : -25

صحت مطالب فوق مورد تأیید اینجانب .............................................................. می باشد.  مورخ :  -26

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

خالصه سوابق شغلی: -24  

 اثر انگشت امضاء متقاضی
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