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 «بسمه تعالی » 
 

 مجموعه مدد ایرانتوسط  جذب و به کارگیری نیروآگهي 

 

 متقاضیان همکاریبرای  نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب موردانسانی  نیرویبا حمد وسپاس به درگاه ایزد منان، در راستای تأمین 

در نظر دارد  این مجموعه ،(ایران لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیانشگاه ع)داروخانه های بیمارستانی د ایران مجموعه مدد با

پس از طی مراحل  فضای رقابتی و از طریق  شرایط از افراد واجد (خانم و آقا)نفر 34تعداد  خودبرای تأمین نیروهای مورد نیاز 

 دعوت به همکاری نماید.  1 شماره جدولدر  مندرج شغلی برای رشتهگزینش 

 

 تعاریف -1

  که در آگهی به کار رفته است به شرح ذیل می باشد:اصطالح هایی مفاهیم برخی از 

 

انتفاعی، عالی اعم از دولتی، آزاد، غیر آموزش هایها و موسسهشود که در یکی از دانشگاهبه شخصی اطالق می :دانشجو -1-1

 پذیرفته و ثبت نام شده باشد. ...پیام نور، جامع علمی کاربردی و 

 

 کلیه و دولتی یشرکتها غیردولتی، عمومی نهادهای یا سساتؤم دولتی، سساتؤم ها، تخانهاروز کلیه اجرایي: دستگاه -2-1

 اجتماعی، مینأت سازمان ایران، نفت ملی شرکت قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون لشمو کهدستگاههایی

 شوند. می نامیده اجرایی دستگاه ، دولتی های بیمه و ها بانک ، مرکزی بانک ، ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان

 

 3کشور مشمول استفاده از  نامه از سازمان بهزیستیمعرفی  ائهارمعلولی اطالق می شود که با فرد به  :ولداوطلب معل -3-1

 د.باشسهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق معلوالن می  درصد

 

 رسانی به ایثارگران، مشمولین عبارتند از: جانبازان،قانون جامع خدمات 21به استناد ماده  درصد: 25 ایثارگران سهمیه -4-1

آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای 

 سال اسارت و خواهر و برادر شهید می باشند. یک بیشتر ازیک سال و 

 

به ایثارگران، مشمولین عبارتند از: رزمندگان رسانی خدماتقانون جامع  21به استناد ماده درصد:  5 ایثارگران سهمیه -5-1

درصد و فرزندان آزادگان کمتر از  25ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان جانبازان زیر  6با سابقه حداقل 

 اسارت می باشند. یک سال

 

 باشد. به شخصی اطالق می شود که در زمان ثبت نام ، مشمول سهمیه ایثارگران نآزاد: داوطلب -6-1
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 رشته شغلي مورد نیاز : 1شماره  جدول

 عنوان شغل
محل جغرافیایي 

 خدمت

تعداد 

مورد 

 نیاز
 جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرك و رشته 

 تحصیلي
 توضیحات

 دارویار

بیمارستان  داروخانه

های تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی 

درمانی ایران حسب 

مجموعه مدیریت نظر 

 مدد ایران

 آقا و خانم 34

دارا بوووووودن مووووودرک کووووواردانی  

خووودمات سوووالمت دارویووواری، دارا 

واهی ناموووووه پایوووووان بوووووودن گووووو

 تحصووویالت متوسوووطه بوووه هموووراه   

گذرانوودن دوره آموووزش در زمینووه   

 مربوطه و حصول تجارب مربوطه

 

 

 پذیرش داوطلبانشرایط  -2

 شرایط عمومي -2-1

 جمهوری اسالمی ایرانقانون اساسی  تصریح شده در ادیان رسمیتدین به دین مبین اسالم یا یکی از  -1

 داشتن تابعیت ایران -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -3

 برای مردانداشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت  -4

 مواد مخدر و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات و  -5

 ثرؤی مئعدم سابقه محکومیت جزا -6

 ( به تشخیص شورای طب کار یا کمسیون پزشکی موسسهمورد نظر ) وانی وتوانایی انجام کارر داشتن سالمت جسمانی و -7

 صالح و ذیمراجع قضائی  ءعدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آرا-8

 

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومي :

 عبارتنداز: نیستند افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی

 افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه های اجراییو  پیمانیمستخدمین رسمی و  -1

 وزارت بهداشتانفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه  -2

 اشند.ب، از خدمات دولتی منع شده و ذی صالحمراجع قضائی آراء افرادی که به موجب  -3

 تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاه های اجرایی دارند.افرادی که  -4

 دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده. -5

یا نبودن دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط باالتر از مقاطع اعالم شده در شرایط احراز مندرج در آگهی ) مالک مرتبط بودن  -6

 مقطع و رشته تحصیلی،طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشد(
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مشمول یکي از بندهای فوق هر مرحله از آزمون اگر مشخص شود فرد متقاضي الزم به ذکر است در 

گردد و در صورت عقد قرارداد همکاری نیز، قرارداد مربوطه الذکرباشد، از انجام مراحل بعدی محروم مي

 اثر مي گردد. و بال لغو

 

 شرایط اختصاصي -2-2

 شرایط سني داوطلبان -2-2-1

 و دیپلمبرای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی  سال تمام 53 حداکثرو سال تمام 20 سن حداقلداشتن 

 ه حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:ب ،موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر تبصره:

یک سال درصد و باالتر و  فرزندان آزادگان که  25جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ، فرزندان و همسر جانبازان الف( 

 از شرط حداکثر سن معاف می باشند. و باالتراسارت 

در ذیل می  های اعالم شدهدرصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن 5درصد و  25سایر مشمولین  ب(

 باشند، در غیر اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.

 پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال -

ویا  شدن داوطلبانی که در جبهه به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری -

 دراثر مجروحیت درجبهه هاداوطلب ندگان استراحت پزشکی رزم

 سال. 5سابق خدمت کارکنان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  (ج

 مدت خدمت سربازی انجام شده. (هو

 

 امتیازات و سهمیه قانوني-3

 سهمیه ایثارگران -3-1

ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی درصد ایثارگران استخدام آنان مطابق  25در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  -1

 بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام می پذیرد.

درصد سایر ایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب  5درصد ایثارگران مجاز به بهرمندی از سهمیه  25مشمولین سهمیه  -2

 ص شده بر اساس ضوابط مربوطه استفاده نماید.یکی از سهمیه های مشخ ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً

درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط  25جانبازان شهدا، فرزندان آزادگان، فرزندان جانبازان،  -3

 حداقل معدل و حداکثر سن معاف می باشند.

 رفاًصقانون خدمات رسانی به ایثارگران(  21)موضوع ماده  درصد 5درصد و  25استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی  -4

 قانون خدمات رسانی به ایثارگران انجام می پذیرد. 21از طریق شرکت در آزمون و در رقابت با مشمولین ماده 

 

 سهمیه معلولین -3-2

در آزمون و رقابت بین کلیه داوطلبان شرکت از طریق  نامه از اداره کل بهزیستی استان و صرفاً ه معرفیئجذب معلولین با ارا -1

 معلول صورت می پذیرد.

 معلولین باید توانایی الزم برای انجام کاری که جهت آن پذیرفته می شوند را داشته باشند. -2
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کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک وزیران عضو   22/04/89مورخ   44178/888384آئین نامه شماره  5بر اساس ماده -3

تخدام معلوالن به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور معلولیت آنان مانع از ماموریت کاری آنان نباشد، بالمانع اس

 می باشد.

 

 سهمیه آزاد -3-3

پس از کسر سهمیه های ایثارگران و معلولین تمامی باقیمانده سهمیه بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهی به داوطلبان عادی 

 ترتیب نمره فضلی تعلق خواهد گرفت.به 

 

 به صورت اینترنتی می باشد( ) ثبت نام صرفاًاینترنتي مدارك مورد نیاز در هنگام ثبت نام

 دارای مدارک ذیل باشند: در زمان ثبت نام د که نصرفاً داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمای

 درک و مقطع تحصیلی مندرج در آگهیمالف( 

 کارت ملیب( 

 شناسنامه عکس دارج( 

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائمد( 

 ( ارائه مدارک و مستندات سازمان بهزیستی کل کشور برای مشمولین استفاده از سهمیه معلولینه

 )ویژه داوطلبان ایثارگر( مدارک دال بر ایثارگری( و

 

 ثبت نامنحوه  -4

 برای ثبت نام اینترنتياقدامات مورد نیاز -4-1
 فرم ثبت نام اینترنتی)تقاضا نامه ثبت نام(الف( تکمیل 

بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را بر اساس شرایط ذیل اسکن نموده و فایل ب( ارسال فایل عکس اسکن شده : داوطلب می

 آن  را از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:

 رفته شده باشد و حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.که در سال جاری گ 3×4عکس تمام رخ  -

 باشد. JPGعکس اسکن شده با فرمت  -

کیلو 70پیکسل باشد و حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  300×400و حداکثر  200×300اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  -

 بایت بیشتر باشد.

 اقد اثر مهر یا منگنه یا هرگونه لکه باشد و فاقد حاشیه های زائد باشد.تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و ف -

کیلو بایت 70و حجم فایل ذخیره شده نباید از  JPGبا فرمت  ارسال فایل اسکن شده رسید وجه پرداختی شرکت در آزمون ،( ج

 بیشتر باشد.

 کیلو بایت بیشتر باشد.70و حجم فایل ذخیره شده نباید از  JPGبا فرمت  د( ارسال فایل اسکن شده مدرک تحصیلی

مطابق با توضیحات فوق اقدام  ،کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وکارت ملی، شناسنامه از اصل می بایست داوطلبان  تذکر:

 به اسکن نمایند.

اشتباه در ارسال عکس داوطلبان،که این موضوع در آزمون های قبلی، در خصوص با توجه به مشکالت بوجود آمده  تذکر مهم :

گردد که عالوه بر کنترل د میکیأاکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود، رخ داده است، ت
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اطالعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما 

تحت عنوان متخلف و مطابق مقررات با  بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، رسال نگردد.ا

 وی رفتار خواهد شد.

 

 ت نامثب و پرداخت وجه تاریخ-4-2

 .انجام خواهد پذیرفت 30/04/1400مورخ چهارشنبه لغایت   26/04/1400مورخ  شنبه ثبت نام به صورت اینترنتی و از روز

 .اقدام نمایند نام الکترونیکینسبت به ثبت  مراجعه و  hcod.iums.ac.ir  به سایت بایستیمتقاضیان واجد شرایط م

عنوان به هجرت شعبه ملتبانک  13135و شناسه  4806147507 حسابشماره ( به پانصد هزار ریال)ریال  500.000 مبلغ  پرداخت

 .تصویر فیش پرداختی را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند.و به کارگیری نیروحق شرکت در آزمون 

 :تبصره

و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می  نمایندمی پرداخت( مبلغ مذکور را %50پنجاه درصد)،ایثارگرانجامعه الف( 

 باشند.

م نموده و از موکول نمودن آن به اثبت نام اقدگردد و متقاضیان باید در زمان فوق نسبت به ب( مدت زمان تعیین شده تمدید نمی

 روزهای پایانی خودداری نمایند.

ج( متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود 

 نگهداری نمایند.

 گردد.ه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وج ید( به ثبت نام ها

بررسی  ذیربطواحد توسط  ،کتبی)در حیطه عمومی(با توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون  (ه

مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد هیچ گونه حقی برای  مدارک داوطلبانهر یک از خواهد شد، لذا در صورتی که 

متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی 

مناً، در صورت نیاز امتیاز، اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد. ض

 ق اولیه انجام شده مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.بیمدارک از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و تط،

ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و  6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل  (و

 6یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل  مفقودین، آزادگان یک سال و باالتر ، جانبازان،عظم شهدایز خانواده های من

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین 

 با آنان رفتار خواهد شد. هومقررات مربوط

کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی  اصل جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن (ز

 به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

 تذکرات:-5

گردد. در نیاز اخذ می از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد جهت اشتغال با صالحدید مدیر مجموعه مدد ایران در محل مورد 1-5

 صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت  قرارداد همکاری آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود

الزم به ذکر است حداقل دو ماه دوره کارآموزی در داروخانه های تحت پوشش مجموعه مدد ایران الزامی است و اعالم  2-5

یران از نحوه عملکرد شخص در دوره کارآموزی مالک پذیرفتن داوطلب می باشد. بدیهی رضایت کتبی مدیر مجموعه مدد ا
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است در صورت عدم تایید عملکرد فرد در دوره کارآموزی هیچ حق اعتراضی از سوی متقاضی همکاری قابل پذیرش نخواهد 

 .بود

ول دوره مذکور حقوق، مزایا و بیمه در نظر گرفته گذراندن دوره کارآموزی برای کلیه پذیرفته شدگان الزامی بوده و در ط تبصره:

 نمی شود.

نفر اصلی( به مرور زمان و طی مراحل مختلف شروع به خدمت خواهند نمود و همچنین نوع  34پذیرفته شدگان نهایی آزمون ) 3-5

مجموعه بنا به صالحدید ، توسط مدیر  آنها عصر وشب(یا شیفت شیفت کاری )شیفت صبح نحوه محل خدمت و خدمت ، 

 تعیین خواهد شد و فرد متقاضی حق اعتراض نخواهد داشت.مدد ایران 

پذیرفته اعالم اسامی  به نتایج حداکثر به مدت سه روز پس از  کنندگان در آزمون فوق در صورت داشتن اعتراض شرکت  4-5

ر موظف است حداکثر و مجموعه مذکو تحویل نمایند ایران اعتراضات خود را به واحد جذب مجموعه مددشدگان نهایی 

 ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی و اعالم نتیجه به ذینفع اقدام نماید.

 

 

 حنوه برگزاری آزمون
اطالعیه های مربوط به حنوه برگزاری آزمون در تاریخ 

از طریق سایت اینرتنتی به آدرس  03/05/1400

hcod.iums.ac.ir  .قابل مشاهده می باشد 
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 فرمت ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون به کارگیری نیرو توسط مجموعه مدد ایران

 نام خانوادگی :  -1

 نام :  -2

 نام پدر:  -3

 :      تجنس -4

 تاریخ تولد :        -5

 :        (استان )محل تولد   -6

 : (شهرستان)محل تولد   -7

 : (بخش)محل تولد   -8

 : شماره شناسنامه -9

 شماره ملی: -10

  محل صدورشناسنامه: -11

 دین :  -12

 مذهب :       -13

 وضعیت تأهل:      -14

 وضعیت نظام وظیفه :        -15

 :خدمت نظام وظیفه مدت -16

 :تاریخ صدور کارت پایان خدمت و یا معافیت  -17

 داوطلب چپ دست هستم : -18

 عکس:محل بارگذاری فایل اسکن  -19

 سهمیه ها :

 ایثارگری : نوع نوع سهمیه و-20

سهمیه آزاد  

 سهمیه معلولین 

 جانباز 

 رزمنده 

  آزاده 

 فرزند شهداء 

 وباالتر%25فرزند جانبازان 

یکسال اسارت ترفرزند آزادگان باال 

فرزند رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه 
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 25فرزند جانبازان زیر%  

 آزادگان زیر یکسال اسارتفرزند 

ءبرادر شهدا   

(و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر( بازنشسته مراکز تابعه%25فرزند ایثارگر)شهید، جانباز بیست و پنج درصد ) 

 دانشگاه/دانشکده 

معلول جسمی کم شنوا    ناشنوا    کم بینا  نابینا   کنید در صورت داشتن معلولیت، نوع معلولیت را مشخص -21

 حرکتی

 بارگذاری فایل مربوطه -22

 مشخصات تحصیلی داوطلب:

 آخرین مدرک تحصیلی:  -23

 بارگذاری فایل اسکن مدرک تحصیلی: -24

 رشته تحصیلی :  -25

 گرایش تحصیلی :                           -26

 معدل : -27

 تحصیل :دانشگاه محل  -28

 استان محل تحصیل : -29

 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :     -30

 اطالعات تکمیلی:

 نشانی کامل محل سکونت : -31

 :کدپستی -32

 ماره تلفن ثابت:ش -33

 :کد شهر -34

 : شماره تلفن همراه -35

 برای تماس ضروری :ثابت شماره تلفن  -36

 درخواست شغل:

 شغل مورد درخواست -37
 

 بارگذاری فایل اسکن رسید وجه پرداختی -38
 متن آگهی مربوطه را  ،اینجانب متقاضی شرکت درآزمون به کارگیری نیرو مجموعه مدد ایران -39

 با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس فرم فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه
 درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی .مندرجات آن را به عهده می گیرم

 .)قبل و بعد از اشتغال( هرگونه حقی را برای جذب درآن مجموعه از خود سلب می نمایم


