« بسمه تعالي »

««فراخوان جذب نیروی قراردادی »»
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز نسبت به
جذب نیروی قراردادی ( بشرح ذیل) اقدام نماید.

عنوان شغلی
ردیف

محل جغرافیایی

جنسیت
زن

مرد

*

*

شرایط احراز

خدمت
مرکز آموزشی و

1

کاردرمانگر
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دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و

قزوین

یا کارشناسی ارشد در رشته کاردرمانی

 -1شرایط عمومی پذیرش
 -1/1تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
 -1/2تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 -1/3داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )
 -1/4عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر
 -1/5عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
 -1/6داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند
 -1/7نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
 -1/8داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند.
 -1/9التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -2شرایط اختصاصی
آزمون مذکور مختص داوطلبین واجدالشرایط ( بومی استان ) می باشد .
 -1بومی (افرادی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند داوطلب بومی تلقی می گردند).
الف -شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا یکی باشد.
ب -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا
استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا یکی باشد.
ج -داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و یا دانشگاه) را بصورت متوالی یا متناوب
در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا طی کرده باشد.
د -داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا
را داشته باشد( .پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا" توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است)

تبصره :مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
 -2متقاضیان در زمان شرکت در فراخوان شاغل نباشند.
 -3داوطلبین می بایست دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط باشند( .ارائه مدارک مربوطه الزامی است)
 -3نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
ارسال مدارک به ادرس پستی  :قزوین-خیابان نواب شمالی -مجتمع ادارات -دانشگاه علوم پزشکی -اداره کارگزینی.
 -3/1مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی
الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب) تصویر برابر اصل شده تمامی صفح ات شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت سربازی ،مدرک
تحصیلی ،پایان طرح و یا معافیت از انجام طرح.
 -4نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام
 -4/1متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ  97/5/22نسبت به ارسال مدارک مربوطه به آدرس فوق الذکر
اقدام نمایند.
 -4/2به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات :چنانچه متقاضیان دارای شرایط ذیل باشند و مدارک مربوطه را به همرراه سرایر مردارک زم
ارسال نماینداز امتیاز مربوطه در پذیرش برخوردار خواهند بود.
 ایثارگران شامل  :آزادگان ،جانبازان ،رزمندگان با حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهره هرا ،فرزنردانمعظم شهدا و جانبازان ،برادران و خواهران شهدا).
 -فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه .

