
 » بسمه تعالي «
 مدظله العالی(() حضرت امام خامنه ای) دانش بنیان، اشتغال زایی سال تولید، 

 

 بصورت شرکتی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی دارویارآگهي 
 

 اسالم )ص( و اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم(   گدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرپس از حمد خ: مقدمه

متصدی خدمات عمومی رشته  در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز  )پیمانکاری (  یکتا محبوب سالمتی درمانی  کت خدماترش

عمومی)آزمون  سنجش توانمندیهای را از طریق  واجدالشرایطافراد  ، مرکز آموزشی درمانی امینجهت  بصورت شرکتی(  دارویار)
به  شرکتیصورت ب وسایر ضوابط  مراحل گزینشكردن طي   پس از  و سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه/ ترکیبی /کتبی

   نماید. جذب شرح ذیل
 

 تعاریف : اول بخش
  توانمندیهای تخصنصنی)مصناحبه شن  ی(سننجش و )آزمون کتبی ( عمومی    توانمندهایسننجش   : مصااحبه/ترکیبی (/کتبی )آزمون

رشته اطالعات عمومی و   براساس آن  یشود و مفاد امتحان یبرگزار م  مصاحبه یا ترکیبی  -یکتبآزمون  داوط بان که بصورت  
 .باشد  یمربوطه م  یش  

برابر ظرفیت مجوز صنادر  یا بیشنتر باشند از روش ترکیبی)ازمون و  3درصنورتی که تعداد متااضنیان جویای کار    تبصار  : -
اسننتفاد  می گردددرصننورتیکه تعداد متااضننیان کمتر از مجوز صننادر شنند یبرابر ظرفیت یا یا و نی  برابر    مصنناحبه (

 ظرفیت باشند صرفا روش مصاحبه انتخاب می گردد 
 0باشدی نم قابل سنجش یآزمون کتب  قیاست که ازطر یتخصص یهایتوانمند یسنجش حضور  : شغلیمصاحبه  

 .نباشدن  یمع ول هیسهم  ،  ثارگرانیا هیکه در زمان ثبت نا ، مشمول سهم  شود  یاطالق م  یبه شخص :  داوطلب آزاد
 هیدرصد سهم   3مشمول استفاد  از    یستیسازمان بهزنامه از    یشود که با ارائه معرف  یاطالق م   فردیبه  :    بهزیستیداوطلب  

 .باشد یم  افراد بهزیستیاز حاوق  تیحما قانون جذب
 هستند :  ریشامل موارد ز گرانرثایا: ثارگریداوطلب ا

 درصد(5)پنج سهمیه ایثارگران ب( درصد(25)پنج و  بیست سهمیه ایثارگران ) الف

ه  ر جبه بانه در داوطحضورزمندگان با ساباه حداقل شش ما   ن ازجانبا
 ها

  حضو رزمندگان با ساباه حداقل شش ما و فرزندانهمسر نآزادگا
 هه هار داوط بانه در جب

 و پنج درصد ستیر بین جانبازان زفرزندا ن شهد ا ر و فرزنداهمس

 ت سال اسار ا یفرزندان آزادگان کمتراز و پنج درصد و باالتر  ستین بازهمسرو فرزندان جانبا

 ای ی سال و باال ای یهمسرو فرزندان آزادگان دارا
 ل اسارت سا 

- 

 - دیادر شه رو بهرپدر، مادر، خوا
 ها عبارتند از : همدت حضور داوطلبانه در جبه دییتذکر: مراجع تأ    

 . دمس ح در مورد رزمندگان متبوع خو   یروها ین ی ها  دراز  ا ی هر  یانسان یرو ی. معاونت ن1
 یمردم  ی روهایو ن انیجیدر مورد بس یمستضعفان سپا  پاسداران اناالب اسالم   جیسازمان بس یانسان یرو ی. معاونت ن2

  لشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شدولت و صاحبان م  نیاز مستخدم  اع 
 . ان در مورد جهادگر ی وزارت جهاد کشاورز یمعاونت توسعه و منابع انسان. 3

 
 ی جذب شرکت یو اختصاص یعموم ط یشرا:  دومخش ب

 :  نداوطلبا یعموم طیشراالف(  

 التزا  به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   -

 رح درقانون اساسی ال  یا یکی از ادیان رسمی کشور مطتدین به دین مبین اس -

 داشتن تابعیت ایران -

 )ویژ  برادران(خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائ داشتن کارت پایان  -

 و روانگرداندخانیات ومواد مخدر   اعتیادعد   -
 عد  ساباه محکومیت جزایی موثر  -
 موجب آرای مراجع قانونی  های دولتی بهدستگا در  جذبنداشتن منع  -

 های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگا داوط بان نباید مستخد  -

بر اساس دستورالعمل مصوب از  ، شوندمی جذب داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجا  کاری که برای آن  -
 دانشگا  ع و  پزشکی اصفهانسوی هیأت امناء 

 :  ب( شرایط اختصاصی داوطلبان 



   :  یسنشرایط  -
 سال تما  تا تاریخ انتشار آگهی  ۴۰سال سن تما  و حداکثر  ۲۰داشتن حداقل  شرایط سنی با مدرک تحصیلی کاردان:  - الف

 تبصر : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مارر اضافه خواهد شد. 
جانبازان و فرزندان آزادگان یا سال اسارت و باالتر ، از شرط حداکثر سن جانبازان، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان -1

 معاف می باشند.
% در صورت ثبت نا  در آزمون ، مک ف به رعایت حداکثر سن های اعال  شد  در ذیل  5% و 25سایر مشمولین سهمیه -2

 می باشند در غیر اینصورت از ادامه فرایند استخدا  حذف خواهند شد. 
 سال  5پدر ومادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان  -            

داوط بانی که در جبهه ها به طور داوط بانه خدمت ن .د  اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان   -           
 بستری شدن و یا            استرا حت پزشکی رزمندگان داوط ب در اثر مجروحیت در جبهه ها     

 برای آقایان  دت خدمت سربازی م -3

داوط بانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف )اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ( را به استناد قانون   -4
 خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجا  داد  اند به میزان انجا  خدمت فوق  

به  یاسالم  ی مج س شورا 24/07/1400مصوب  تیجمع  یاز خانواد  و جوان تینون حماقا 15به استناد بند الف ماد   -5
 )آقا/خان ( دشو  یاضافه م  یسن  تیسال به ساف محدود  5تا حداکثر  کسالیداشتن هر فرزند به ازای  زیو ن  تاهلازاء
 )ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند(نخواهد بود. شتریسال ب 15: مجموع سنوات اضافه شد  به سن داوطلبان در هر حال از نکته

 
 
 
 

 

 سال تما  تا تاریخ انتشار آگهی  ۳۲سال سن تما  و حداکثر   ۲۰داشتن حداقل  شرایط سنی با مدرک تحصیلی دیپلم : -ب

 تبصر : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مارر اضافه خواهد شد. 
جانبازان، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یا سال اسارت و باالتر ، از شرط حداکثر سن -1

 معاف می باشند.
% در صورت ثبت نا  در آزمون ، مک ف به رعایت حداکثر سن های اعال  شد  در ذیل  5% و 25سایر مشمولین سهمیه -2

 ز ادامه فرایند استخدا  حذف خواهند شد. می باشند در غیر اینصورت ا 
 سال  5پدر ومادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان  -           
داوط بانی که در جبهه ها به طور داوط بانه خدمت ن .د  اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان   -           

 دگان داوط ب در اثر مجروحیت در جبهه ها     بستری شدن و یا            استرا حت پزشکی رزمن
 
 برای آقایان   مدت خدمت سربازی -4

 سال به حداکثر سن مارر افزود  می شود.   5در خصوص نیروهای جدید الورود در صورت وجود ساباه بیمه ، تا ساف    -5

اکنون نیز فعالیت آنها ادامه دارد  درخصوص نیروهایی که در سنوات گذشته به صورت مستمر در دانشگا  مش ول و ه     -6
در خصوص نیروهایی که در سنوات گذشته به صورت غیر  -، مدت ساباه بیمه مستمر به حداکثر سن افزود  می شود.

منوط به ارائه رضایت عم کرد از    سال   8مستمر در موسسه مش ول فعالیت بود  اند سوابق بیمه ای غیر مستمرتا ساف  
گا  به حداکثر سن مارر افزود  می شود . بدیهی است در صورت عد  ارائه رضایت عم کرد آخرین محل خدمت در دانش

 امکان بکارگیری فراه  نخواهد 

به  یاسالم  ی مج س شورا   24/07/1400مصوب  تیجمع  یاز خانواد  و جوان تیقانون حما 15به استناد بند الف ماد    -7
 دشو  یاضافه م  یسن  تیسال به ساف محدود 5تا حداکثر  کسالیداشتن هر فرزند  زیو ن  تاهلازاء

 
 می باشند(  ثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه)اینخواهد بود. شتریسال ب 15: مجموع سنوات اضافه شد  به سن داوطلبان در هر حال از نکته

 
 

 
 دارای مدرک دور  تکنسین دارویی معتبر ومورد تایید ماامات زیربط صرفا دیپ   عا  /کاردان عا  و  : مدرک تحصیلی -

 
 محل های مورد تقاضا :  بخش سوم

 شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصی ي  جنسیت  تعداد مورد نیاز محل ج رافیایي خدمت



 توضیحات مرد  زن 

امین  مرکز آموزشی درمانی صنننننرفنا دیپ   عنا   مندرک تحصنننننی ی:   * * نفر  10 

کاردان عا  و دارای مدرک دور  تکنسین /

 دارویی معتبر و مورد تایید ماامات زیربط

 
 
 

 مراحل ثبت نام در آزمون : بخش چهارم
 زمان ثبت نام متقاضیان:  نحو  و الف(

مورخ   پنجشنبهروز  24حداکثر تاساعت   25/10/1401مورخ  یکشنبه  صبح روز  8ساعت متااضیان واجد شرایط م ز  هستنداز 

  کدرهگیریاقدا   و   https://payam98.ir  به ثبت نا  الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی: نسبت 29/10/1401

 دریافت نمایند.
 نخواهد شد.  دی نام تمد وجه مدت ثبت  چیاثر داد  نخواهد شد و به ه ب ینام ناقص ترت به ثبت :1نکته
 مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون ب( 

بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصی ی مدرک تحصی ی صرفا دیپ   عا  /کاردان عا  و مدرک دور  تکنسین دارویی معتبر    -
 ومورد تایید ماامات زیربط 

 ) پشت و رو (  یاصل کارت م  ریتصو  ی بارگذار -
)فرد و در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسی   تما  صفحات آن  انضما ه  باصل شناسنامه    ریتصو   ی بارگذار  -

   مج س شورای اسالمی (  24/07/1400قانون حمایت از خانواد  و جوانی جمعیت مصوب 15ماد  
 برادران(  ژ یدائ  )و  تیمعاف ای یعموم  فهیخدمت نظا  وظ انیاصل کارت پا ریتصو  ی بارگذار -
 (  یبوم  ازیاستفاد  از امت انیمتااض یصرفا برا)بودن  یاصل مدارک دال بر بوم  ریتصو  ی بارگذار –

 ( ی ثارگریا هیدارندگان سهم  یبرای )ثارگریاصل مدارک دال بر ا ریتصو  ی بارگذار -
 (یستی)سازمان بهز  ربطیحسب مورد از مراجع ذ (یعاد ن یمع ولگواهی مع ولیت ) اصل   ر یتصو  یبارگذار - 
 گرفته شد  باشد .  یرکه در سال جا یاضا ف یها  هیبدون حاش یپرسن  3×4عکس  ی بارگذار -
 بارگذاری مدرک تکنسین داروخانه )دارویار( -

 باشد . دیبا JPGو در قالب  تی وبایک  100و حداکثر  تیبا  ویک  50عکس  لیحداقل حج  فا ❖
 باشد .  یقابل قبول نم  شناسنامه و مدارک مشابه ،یکارت م  ییشناسا ی کارت ها  یاسکن عکس از رو  ❖
 (د.دارنشود و اجاز  شرکت در آزمون را ن یباطل م یثبت نام متقاض  رمعتبر،یدر صورت استفاد  از عکس غ) 
 
 

 

 https://payam98.irداوط بین مک ف هستند به سایت شرکت به ادرس اینترنتی    : آزمون یزمان و مکان برگزار  ج(

جهت اطالع رسنانی برای زمان و مکان انجا  آزمون کتبی ، مصناحبه شن  ی ، به صنورت  روزانه چا نمایند.ضنمنا پیاما  
 ط ب ارسال خواهد شد.ه  برای فرد داو 

ثبت گردد که دائما فعال و در دسننترس  https://payam98.ir: شننمار  ت فن همراهی در زمان ثبت نا  در سننامانه   یادآوری

اهی از اطالع رسننانی مراحل فراخوان جذب نیرو ، باشنند.بدیهی اسننت با توجه به موارد ذکر شنند  در صننورت هرگونه عد  آگ 
 صرفا بر عهد  داوط ب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان س ب خواهد گردید.

 
 
 
 
 

   ایجداوطلبان و اعالم نت  رشینحو  پذ: پنجم بخش 
 :  آزمون کتبی الف( تعیین حدنصاب

 میانگین نمر  کل سه نفر دارای باالترین امتیاز  درصد 50نصاب آزمون کتبی =  حد
   نمی باشد.الزامی به باالتر ایثارگری درصد  25کسب حدنصاب نمر  آزمون کتبی برای مشمولین  -
 .درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است3درصدایثارگری ،5کسب حدنصاب نمر  آزمون کتبی برای مشمولین -

جهت    با رعایت ک یه قوانین وماررات مربوطهبه میزان سه برابرظرفیت    )آزمون کتبی(مرح ه اولب( نتایج پذیرفته شدگان  
 می گردد.  انتخابانجا  مصاحبه ش  ی 

https://payam98.ir/
https://payam98.ir/
https://payam98.ir/


 بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه: ج( 
مالک امتیاز     سنننجش توانمندیهای تخصننصننیدرصنند نمر     70سنننجش توانمندیهای عمومی)آزمون کتبی( و    نمر درصنند 30  -

 .می باشد
 گردد: درصد( اضافه می70درصد+30مکتسبه)  : موارد زیر به حداکثر نمر 1تبصر 

 می گیرد. محاسبه و مالک عمل قرار  (1/  4 ) و چهارده   ا ی بیبا ضر شهرستان ینمر  مکتسبه داوط بان بوم  -
به  یاسالم  یمج س شورا 24/07/1400مصوب  تیجمع   یاز خانواد  و جوان ت یقانون حما 15به استناد بند ب ماد   -

  شد خواهد نمر  کل آزمون به نمر  مکتسبه فرد اضافه مجموعاً حداکثر تا د  درصد  و هر فرزند دو درصد   زیو ن  تاهلازاء

 نتایج:د( اعال  
د  صننننن در  30. از  ابندین   یم   صااختصننننن   ثنارگرانیا  رشیپنذ  یوماررات برا  نید آن برابر قواندرصننننن    30  آگهیاز کنل مجوز    -

و همسنران شنهداء و فرزندان و همسنران    فرزندان ل و د به جانبازان وآزادگان فاقد شن صن در  ( 25  )وپنج    تسن ی، بمورداشنار   
اسارت و خواهر و برادر  کسالی یسال و باال  ا ی آزادگان  درصد و باالتر و فرزندان و همسران (  25  )وپنج  ستیجانبازان ب

ه  به رزمندگان با سنابا  زیرا ن  ماند یباق هیدرصند سنهم   (5)و پنج اسنتان  ثارگرانیو امورا  دیشنه   ادیبن  یشند  از سنو   یمعرف  دیشنه 
د  درصننن   ( 25  )وپنج    تسنننن یب  ریو فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز  رهمسنننن ما  حضننننور داوط بانه در جبهه ها و  6حداقل 

 .ابدی یص م اختصا  ارتاس یکسالریوآزادگان ز
ورت  صن و براسناس نمر  فضن ی   رایطداوط بان واجد شن   ریارقابت با سن   قیاز طر  ثارگرانیا هیهم درصند سن   30مازاد بر   رشیپذ  -
 پذیرفت. واهدخ
( درصند سنهمیه قانونی مربوطه  3به شنرط دارا بودن شنرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمر  فضن ی ازسنه )  سنهمیه بهزیسنتی  -

ریه سنننجش  براسنناس نظ را شننوند می جذب آن ی برا که ی کار انجا  برای الز  توانایی باید مع ولین)برخوردار خواهند بود.
 (باشند داشتهسالمت )طب کار(

و( برای داوط بان رجهت باقی ماندن فرد داوط ب در بانا ذخیر  نیرو)رز  آزمونمجموع کل  درصننند  60کسنننب حد نصننناب -
 .الزامی است

 
 تذکرات :  ششم خش ب

برعهد  داوط ب خواهد بود واگر در هر مرح ه   یاعال  شند  درمتن آگه   طیضنوابط و شنرا  قیدق  تیاز عد  رعا  یناشن   تیمسنئول
اسننت از ادامه   یمندرج در آگه   طیفاقدشننرا ایاز مراحل ثبت نا ، امتحان و جذب محرز شننود که داوط ب اطالعات خالف داد   

در صننورت عاد قرارداد و    یمحرو  خواهد شنند، حت  یاز انجا  مراحل بعد بخواهد شنند و داوط   یریج وگ  یخدمت فرد خاط
 یوماررات مربوطه سنننن ب م  نیگردد و حق اعتراض از داوط ب برابرقوان  یبکار، قرارداد فرد مزبور ل و وبالاثرم   شننننروع

 .شود
  خیتار یل برامه باشند. الز  به ذکر است مالک عداشت یتوجه کاف یاشار  شد  در آگه  ی ها خیتار یبه مبنا یستیداوط بان با-

روز ثبت   نیسن، اول محاسبه  روز ثبت نا  و مالک نیآخر فهی  وظن خدمت نظاایپاو  دائ  تیمعاف ل،یفراغت از تحص یگواه
 . باشد ینا  م 

به   //:payam98.ir https   اینترنتی به آدرس:  ایق درگاهیح از طرصنالیمراجع ذ  دییس از تأپ هایینن شندگا  هرفتیپذ یاسنام  -
 .دید رساطال ع داوط با ن خواه
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