تمدید و اصالحیه آگهی جذب نیروی انسانی(قرارداد مراقب سالمت)
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسدآباد در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی
صرفا در قالب نیروی شرکتی مراقب سالمت نسبت به جذب  7نفر به تفکیک 1نفر کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی  4 ،نفر کارشناس بهداشت عمومی  1 ،نفر کارشناس مامایی و  1نفر کارشناس
بهداشت حرفه ای از طریق برگزاری آزمون کتبی و طی مراحل گزینش با شرایط ذیل اقدام نماید و
پذیرش در آزمون تعهد استخدامی برای دانشکده ندارد  .لذا از تمامی متقاضیان دعوت به عمل می
آید از روز جمعه مورخ  99 /5/17لغایت تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 99/5/22جهت
ثبت نام صرفا از طریق سایت رسمی دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد به آدرس
 https://asaums.ac.irمراجعه نمایند الزم به ذکر است زمان و مکان آزمون صرفا از طریق
سایت رسمی دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد متعاقباً اعالم خواهد شد .
 -1شرایط عمومی:
-1-1تدین به دین مبین اسالم.
-2-1داشتن تابعیت ایران
-3-1عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان.
-4-1عدم سابقه محکومیت کیفری موثر
--5-1نداشتن منع اشتغال در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.
 -6-1داوطلبان نباید مستخدم رسمی,ثابت وپیمانی سایر دستگاه های دولتی ویا بازنشسته و بازخرید خدمت
باشند.
-7-1التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 -8-1داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کار براساس دستورالعمل مصوب

-2شرایط اختصاصی
-1-2دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های مورد تقاضا و در رشته روانشناسی بالینی اولویت ثبت نام با
افرادی است که دارای مدرک کارشناسی ارشد بالینی در صورت عدم تکمیل ظرفیت از بین کارشناسان بالین
جذب میگردد
-2-2دارابودن گواهی پایان طرح اجباری الزامی می باشد
-3-2کسب  55%نمره آزمون کتبی و  %55نمره مصاحبه الزامی است
 -4-2دارندگان مدرک کارشناسی دارای حداکثر  35سال و ارشد با  37سال سن باشند در ضمن داشتن
سابقه واریز  3سال بیمه معتبر از سقف سنی کاسته می شود .

 -3نحوه ثبت نام:
 -1از روز جمعه مورخ  99/5/17لغایت تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  99/5/22نسبت ارسال
مدارک خود به سایت رسمی دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد به آدرس
 https://asaums.ac.irاقدام نمایند.
 -2مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل (از طریق سایت رسمی دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد به آدرس
 https://asaums.ac.irدریافت نمایند)
ب)رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 355555ریال به حساب شماره 2178565768555به نام دانشکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد نزد بانک ملی با شناسه واریز 121555515315592به عنوان
حق شرکت در آزمون قابل پرداخت میباشد.
ج-تصویر عکس 3*4
ح -تصویر آخرین مدرک تحصیلی
د -تصویر کارت ملی
ر -تصویر شناسنامه
ز -و تصویر پایان طرح
هـ  -تصویر پایان دوره ضرورت جهت آقایان
و -تصویر معرفی نامه در خصوص سهمیه ایثارگری
نکته :مدارک به صورت اسکن شده به ادرس سایت دانکشده ارسال و بعد از بررسی مدارک جهت
شرکت کنندگان کارت ورود به جلسه صادر میگردد .قبول شدگان میتوانند اصل مدارک خود را
بعد از مرحله آزمون کتبی (دو برابر ظرفیت) به اداره منابع انسانی دانشکده تحویل نمایند.

مواد آزمون :
سواالت آزمون از دروس عمومی و اختصاصی هر رشته شغلی بوده و به صورت چهار گزینه ای می باشد .
الف) مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود :
 .1فناّوری اطالعات (مهارت های هفتگانه ) ICDL
 .2ریاضی و آمار مقدماتی
 .3زبان و ادبیات فارسی
 .4معارف اسالمی
 .5زبان انگلیسی عمومی
 .6اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی
 .7هوش و توانمندی های ذهنی

ب) مواد آزمون تخصصی :
سوالهای حیطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارتهای تخصصی متناسب با رشته های شغلی ،بر
اساس مواد آزمون مندرج در جدول ذیل مشخص شده است.
مواد امتحانی آزمون
ردیف

عنوان شغلی

مواد آزمون

1

کارشناس مامایی

بارداری و زایمان  1تا 4
بیماریهای زنان و ناباروری
بهداشت مادر و کودک
نوزادان

2

کارشناس بهداشت عمومی

3

کارشناس بهداشت حرفه ای

4

کارشناس روان شناس

جنین شناسی
اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمنسازی ،بهداشت محیط،
بهداشت حرفه ای ،بهداشت سالمندان ،بهداشت روان ،تغذیه و
بهداشت مواد غذایی ،نظام عرضه خدمات ،دهان و دندان)
آموزش بهداشت ،ارتباطات و تکنولوژی
آمار زیستی ،اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق
اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی و کلیات پزشکی
اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر ـ
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
بهداشت مادر و کودک و باروری
شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و نمونه برداری
از آالینده های محیطی و تجزیه نمونه ها
مهندسی فاکتورهای انسانی
سمشناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار
ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک
آسیبشناسی روانی
ارزیابی و تشخیص
رویکردهای مختلف در روان درمانی
نظریه های شخصیت و مبانی روانشناسی

سهمیه ایثارگران:
بر اساس هماهنگی بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ،جذب ایثارگران از محل سهمیه استخدامی از
طریق شرکت در آزمون استخدامی ،رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر بر اساس نمره مکتسبه در آزمون
استخدامی به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی انجام خواهد گرفت.
زمان برگزاری آزمون:
5شهریور -1311ساعت  15بعدازظهر
مکان:سالن معاونت بهداشتی-
آدرس :میدان دانشگاه –مرکز بهداشت شهرستان
تذکرات:
 -1به مدارک ناقص و یا ارسال مدارک بعد از زمان اشاره شده ترتیب اثر داده نمیشود.
 -2در صورت عدم پذیرش مبلغ دریافتی جهت ثبت نام عودت نمیگردد.
 -3حداکثر تا  15روز بعد از اعالم نتیجه آزمون فرد شرکت کننده می تواند اعتراضات خود را به سایت
دفتر بازرسی و شکایات دانشگاه تحویل نماید .
 -4با توجه به دو مرحله ای بودن آزمون (علمی و مصاحبه) کسب نمره آزمون کتبی هیچگونه تعهدی در
به کارگیری فرد به وجود نمی آورد و مالک انتخاب فرد کسب مجموع باالترین نمره آزمون کتبی و
مصاحبه می باشد.
 -5متقاضیان میبایست اطالعیه های اداره منابع انسانی دانشکده در خصوص این آزمون از طریق سایت
رسمی دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد به آدرس  https://asaums.ac.irدریافت
نمایند.
 -6رعایت پروتکلهای بهداشتی از طرف شرکت کنندگان الزامی می باشد.

فهرست رشته شغل های مورد نیاز آزمون مراقب سالمت تیر ماه 11

شغل

محل
خدمت

تعداد

آزاد
جنسیت

ایثارگران 25درصد
تعداد

جنسیت

تعداد

توضیحات
اولویت یک نفر با

بهداشت
عمومی

سهمیه ایثارگران ،

مراکز جامع
سالمت
شهری

4

مرد/زن

3

مرد/زن

1

در صورت عدم
تکمیل سهمیه آزاد

میباشد.

بهداشت حرفه
ای

مراکز جامع
سالمت

1

مرد/زن

1

-

-

-

شهری
اولویت یک نفر با
سهمیه ایثارگران ،

مراکز جامع
روان شناس

سالمت

1

مرد/زن

-

مرد/زن

1

در صورت عدم
تکمیل سهمیه آزاد

شهری

میباشد.
مراکز جامع
ماما

سالمت

1

زن

1

شهری

اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
تلفن تماس33115414-581:

-

-

-

