
 باسمه تعالی

 آگهی پذیرش نیروی شرکتی تکنسین امور دارویی داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی شیراز

نفر نیروی تکنسین امور دارویی جهت داروخانه های آموزشی دانشکده  5طبق شرایط زیر تعداد  شرکت خدماتی غیردولتی در نظر دارد

 داروسازی شیراز پذیرش نماید:

وی شرکتی بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ندارد و چنانچه پس از قبولی و در حین انجام پذیرش بصورت نیر

 وجود نداشته باشد قرار داد بصورت یکطرفه لغو می گردد. فردکار رضایت از عملکرد 

سایر واحدهای دولتی مشغول بکارند حق شرکت در  نشگاه وپیمانی در واحدهای تابعه دا   یاکلیه کارکنانی که در حال حاضر بصورت رسمی 

این افراد باید قبل از شروع به کار از ادامه ، در صورت قبولی نیروهای شرکتی یا قراردادی شاغل در سایر واحدهای دولتی این آزمون را ندارند.

 خدمت در محل کار قبلی خود انصراف دهند.

     

 :شرایط عمومی

 یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تدین به دین مبین اسالم و .۱ 

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران .۲

 مخدر روانگردان عدم اعتیاد به دخانیات و مواد .۳

 عدم سابقه محکومیت جزائی موثر .۴

 نداشتن منع استخدامی در دستگاه های دولتی به موجب رای مراجع قانونی .5

 بازخرید خدمت باشد.یا  سایر دستگاه های دولتی و بازنشسته و یا پیمانیداوطلب نباید مستخدم رسمی  .۶

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .۷

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام وظایف مشخص شده .۸

 غیر از معافیت پزشکی( -ویژه آقایان کارت پایان خدمت و یا معافیت ) .۹

 تخدامی کشور لحاظ خواهد گردید.. سهمیه خانواده معظم شهدا و ایثارگر مطابق ضوابط قانونی اس۱0

 

 شرایط احراز جنسیت /عداد ت محل جغرافیایی خدمت عنوان شغل ردیف

۱ 
تکنسین امور 

 دارویی

داروخانه های آموزشی 

 دانشکده داروسازی شیراز

 نفر 5

 مرد / زن

 دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم



 شرایط اختصاصی:

 با احتساب مدت زمان خدمت سربازی تا اولین روز ثبت نامسن سال  ۴0و حداکثر   ۲0داشتن حداقل . ۱

 (برابر مقررات، مبنای قرارداد نیروهای شرکتی، مدرک تحصیلی دیپلم می باشدحداقل دیپلم )دارا بودن مدرک . ۲

 و مزایای افراد پذیرفته شده بر مبنای مدرک تحصیلی دیپلم می باشد.تبصره: پرداخت حقوق 

نکته: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی باالتر مرتبط یا غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک 

درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم 

 خواهد بود.

ن ارایه گواهینامه نسخه خوانی و گذراندن آموزش های عملی از مراکز معتبر و مورد تایید دانشگاه )داروخانه های آموزشی دانشگاه  یا انجم. ۳

 داروسازان(

 تبصره: جوانی جمعیت

بانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت در موسسات تابع وزارت بهداشت و یا شرکتهای سنوات قراردادی و شرکتی داوطل: ۱تبصره 

سال طبق سابقه بیمه سنوات  5پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان 

 قابل قبول می باشد.

مجلس شورای اسالمی به ازای تأهل و نیز  ۱۹/0۸/۱۴0۱قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  ۱5بند الف ماده به استناد  : ۲تبصره 

 سال به محدودیت سنی اضافه می شود. 5داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 

 متیاز آزمون کتبی به داوطلب اضافه می شود.درصد( درصد به مجموع ا ۱0درصد( و حداکثر تا ) ۲به ازای تأهل و نیز هر فرزند ) : ۳تبصره 

نباشد. مبنای  5/۲مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند باالی  ۳و۲ در موارد تبصره مطروحهامتیاز  : ۴ تبصره

 تعیین نرخ باروری آخرین اعالم شده از سوی وزارت کشور با همکاری مرکز آمار ایران قبل از برگزاری آزمون می باشد.

 شیوه برگزاری آزمون:

 آزمون به صورت کتبی، عملی و مصاحبه خواهد بود.

 شیوه انتخاب و پذیرش:

 ( 20درصد( و مصاحبه و ارزشیابی شغلی ) 60درصد(، عملی ) 20بر اساس جمع نمره کتبی  ) )نفر اول بعنوان پذیرفته  5درصد

  نفر بعدی بعنوان ذخیره این دوره از پذیرش اعالم می گردند. 2شده اصلی و 

  سب کنند اجازه شرکت در آزمون عملی و مصاحبه داده می شود.درصد نمره آزمون کتبی را ک 50فقط به داوطلبینی که حداقل 



  در مهلت مقرر و قبل از شروع کار توسط پذیرفته شدگان مبنی بر  رسمیبا توجه به شبانه روزی بودن داروخانه ها، ارائه تعهدنامه

ه داروسازی الزامی می باشد؛ در توانایی ارائه خدمت در شیفت های شب و ایام تعطیل در کلیه داروخانه های آموزشی دانشکد

 غیر اینصورت فرد/افراد منصرف تلقی می گردد و نفر/نفرات ذخیره معرفی می گردد. 

  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از مراحل ثبت

ود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم نام، امتحان و جذب محرز ش

 خواهد شد و در صورت صدور حکم، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد.

 راجعه نمایند. در صورت عدم پذیرفته شدگان آزمون موظفند برای تکمیل پرونده گزینشی، در مهلت مقرر اعالمی به هسته گزینش دانشگاه م

 مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره به جای فرد به گزینش معرفی خواهند شد. 

 .به ثبت نام ناقص و یا تحویل هریک از مدارک خواسته شده در خارج از مهلت قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد 

 اشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار الزامی میباشد.هنگام ورود به جلسه آزمون همراه د 

 

 مدارک مورد نیاز:

 اصل و تصویر مدرک تحصیلی .۱

 اصل و تصویر شناسنامه )تمام صفحات ( و کارت ملی .۲

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت )ویژه آقایان( .۳

 پشت نویسی شده ۳*۴دوقطعه عکس  .۴

 گیره و  آبی یک عدد پوشه .5

 از مرکز مورد تایید )انجمن داروسازان و یا داروخانه های آموزشی( دارای تاریخ معتبر گواهی نسخه خوانی .۶

به  مالصدرا شعبه  ملتبانک  ۲۴0۴۳۸0۱۹۱0۱و شناسه  ۱۶۶۱۶۷۲۳۷۱میلیون ریال به شماره حساب شماره دو اصل قبض پرداخت به مبلغ  .۷

 شیرازدانشکده داروسازی داروخانه های آموزشی نام حساب درآمد 

 یا خانواده شهید یا شاهد )در صورت واجد شرایط بودن( ارایه مدرک معتبر سابقه ایثارگری .۸

 محل و نحوه ثبت نام:

) بجز روزهای پنج شنبه و جمعه( کلیه  14صبح الی  ۸از ساعت   1401 آذر 7لغایت  آبان 25متقاضیان می بایستی در فاصله زمانی 

خیابان کارآفرین تحویل و اصفهان روبروی شهرک اکبر آباد،  –دبیرخانه دانشکده داروسازی واقع جاده شیراز  مدارک مورد نیاز ثبت نام را به

 فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نموده و رسید دریافت دارند. )ارایه رسید تحویل مدارک در روز آزمون الزامی است(.



 مواد امتحانی:

 نسخه خوانی 

 آشنایی با داروها 

 ایی با تجهیزات پزشکی مصرفیآشن 

  نرم افزار آریا 

 نرم افزار HIS 

 قوانین بیمه های درمانی 

 نسخه الکترونیک 

 تایید اینترنتی نسخ 

 زمان و محل آزمون: 

 برگزار خواهد شددانشکده داروسازی  صبح در محل 9ساعت  1401ماه  آذر 14شنبه دو امتحان کتبی روز 

  داروخانه بعد از ظهر همان روز و در محل از افرادی که در امتحان کتبی حد نصاب الزم را بدست آورده اند  :همصاحبو  عملیامتحان

 برگزار می گردد.  آموزشی نمازی

 


