فراخوان جذب کارشناس آزمایشگاه غذا،دارو و بهداشتی و تکنسین امورداروئی( شرکتی)
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره  065و  2431و /15/2/2051پ مورخ ،56/4/12
 56/6/11و  56/1/21هیئت رئیسه محترم دانشگاه تعداد سه( )4نفر نیروی مورد نیاز خود را از بین داوطلبان حائز شرایط احراز مندرج در این
آگهی  ،از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی به صورت شرکتی پیمانکاری( تأمین نیرو) به خدمت گیرد.
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مدرک تحصیلی

مالحظات

مدرک کارشناسی ارشد یا
دکتری در رشته شیمی
مدرک کارشناسی در رشته
صنایع غذایی
دیپلم +گواهی طی دوره
های مربوطه

 -1شرایط عمومی:
 -2-2تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 -2-1داشتن تابعیت ایران
 -2-4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت( ویژه برادران)
 -2-3عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
 -2-0عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
 -2-6نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
 -2-1داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
 -2-8التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -2-5داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند براساس دستورالعمل مصوب از سوی هیئت
امناء موسسه
 -2شرایط اختصاصی:
 1-2حداکثر سن برای دارندگان مدارک کارشناسی  40سال و برای دارندگان مدرک دیپلم  45سال
تبصره :مدت خدمت نظام وظیفه و طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
 -1-2مدارک تحصیلی ارائه شده در صورت تائید مرحع صادر کننده قابل پذیرش خواهد بود.
 -3نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
 -4-2متقاضیان واجد شرایط می بایست تا حداکثر پایان روز جمعه مورخ  66/11/6نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق پورتال دانشگاه به
آدرس  http://kaums.ac.irاقدام نمایند
**کلیه داوطلبان در صورت ثبت نام بایستی مدارک مورد نیاز را بر اساس مفاد آگهی روز شنبه مورخ  66/11/7به آدرس  :کاشان  -انتهای
خیابان طالقانی – نبش کوچه محراب  16ساختمان اموراداری معاونت غذا ودارو دانشگاه تحویل نمایند.
تبصره :عدم تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:
 رسید بانکی مبنی بر پرداخت  105/555ریال به حساب شماره  1241135113555بانک رفاه شعبه مرکزی کاشان به عنوان حق شرکت در
آزمون کتبی و مصاحبه


اصل مدرک تحصیلی به همراه تصاویر آن



اصل کارت ملی به همراه تصویر آن



اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن



اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن)ویژه برادران(



اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن



مدارک دال بر ایثارگری صادره از بنیاد شهید شهرستان و یا استان



دو قطعه عکس 3 × 4پشت زمینه سفید وپشت نویسی شده



تکمیل برگ درخواست شغل
تبصره :کارت و مجوز ورود به جلسه آزمون در صورت بررسی و تأیید مدارک داوطلبان صادر خواهد شد.
سهمیه های مقرر :
** با توجه به تک ظرفیتی بودن مشاغل مورد نیاز امکان اعمال سهمیه ایثارگران مقدور نمی باشد لیکن در شرایط برابر اولویت با داوطلب
ایثارگر دارای سهمیه مقرر در قانون خواهد بود .
** پذیرش داوطلبان با اولویت بومی شهرستان  ،بومی استان و غیربومی(آزاد ) بر اساس شرایط ذیل انجام خواهد شد:
شرایط بومی بودن :افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای دهگانه زیر باشند ،حسب مورد داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی
میگردند:
یک -شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب یکی باشد.
دو -استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای جذب یکی باشد.
سه -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح) اعم از شاغل و یا بازنشسته (که شهرستان محل خدمت فعلی یا
بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب آنان یکی باشد.
چهار -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح) اعم از شاغل و یا بازنشسته (که استان محل خدمت فعلی یا
بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای جذب آنان یکی باشد.
پنج -داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی) ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان (را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد
تقاضا برای جذب طی کرده باشد.
شش -داوطلب حداقل چهارسال از سنوات تحصیلی) ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان (را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا
برای جذب طی کرده باشد.
هفت -داوطلب حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشد.
هشت -داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشد.
نه -پدر ،مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشند.
ده -پدر ،مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشند.
تذکر: 2مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
تذکر: 1پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای  1الی 21صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
 -4زمان و مواد آزمون:
 -3-2زمان و محل دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و همچنین زمان برگزاری آزمون از طریق پورتال دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد.

 -3-1آزمون به صورت دو مرحله ای کتبی و مصاحبه تخصصی برگزار می گردد.
 -3-4آزمون کتبی شامل سواالت عمومی(با ضریب )2و تخصصی ( با ضریب  )4وبا اعمال نمره منفی (به ازای هر چهار پاسخ غلط )خواهد
بود.
 -3-3از میان شرکت کنندگان در آزمون که حدنصاب نمره کتبی راکسب نماید به میزان  0برابر ظرفیت مورد نیاز برای مصاحبه تخصصی
معرفی خواهند شد.
 -3-0اعالم نتایج نهایی داوطلبان قبولی بر اساس نمره نهایی کل که شامل  35درصد نمره آزمون کتبی و  65درصد نمره مصاحبه عملی می
باشد صورت خواهد پذیرفت.
 -5تذکرات مهم:

 -0-2مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از
مراحل ثبت نام ،آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی
محروم خواهد شد ،حتی در صورت اشتغال از ادامه خدمت وی ممانعت خواهد شد .ضمناً امکان استرداد وجه پرداختی امکان پذیر
نخواهد بود.
 -0-1داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه اعالمی از سوی دانشگاه و در مهلت مقرر جهت حضور
برای مصاحبه مراجعه نمایند ،درصورت عدم مراجعه در تاریخ مقرر ،به منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.
 -0-4فرد پذیرفته شده( بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمی و در مهلت مقرر می بایست به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی
مراجعه نماید ،در صورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و داوطلب ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
 -0-3تغییرات احتمالی در مفاد مندرج در فراخوان از طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی می گردد.
 -0-0هر گونه اطالع رسانی در خصوص این آزمون صرفاً از طریق پورتال دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید ،لذا داوطلبان بایستی به
صورت مستمر جهت مشاهده آخرین اطالعیه ها و اخبار به پورتال دانشگاه به آدرس  http://kaums.ac.irمراجعه نمایند.

