آگهی دعوت به همکاری در داروخانه جمعیت هالل احمر استان ایالم
جمعیت هالل احمر استان ایالم از بین افراد واجد شرایط آقا و خانم  ،داوطلبین آزاد  ،ایثارگر ،اعضا فعال جمعیت هالل احمراستان ایالم
(نجاتگر ،امدادگر،اعضا سازمان داوطلبان و جوانان ) و فرزندان شاغلین و بازنشستگان جمعیت هالل احمر از طریق آزمون کتبی  ،عملی و
انجام مصاحبه با در نظر گرفتن اولویتهای مربوطه و تایید صالحیت عمومی توسط هسته مرکزی گزینش جمعیت هالل احمر بصورت قرارداد
موقت قانون کار بدون تعهد استخدامی جهت مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید

تعداد مورد نیاز
ردیف

شرایط احراز و رشته های تحصیلی مرتبط

عنوان پست

تعداد مورد
نیاز

تکنسین امور دارویی
1

(پذیرش نسخ -امور بیمه گری

جنسیت

مالحضات

داشتن مدرک کاردانی یا کارشناسی ترجیح ًا مرتبط (پیرا پزشکی و دارویاری)
و سایر رشته ها

3

زن/مرد

 -نسخه پیچی )

شرایط عمومی :


تدین به دین مبین اسالم ویا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران



داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران



التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران



عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان ها



عدم سابقه محکومیت جزائی موثر



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



داوطلب نباید هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ها و نهادهای عمومی و دولتی داشته و یا بازخرید خدمت باشند.



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



داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم غیر پزشکی



ثبت نام در آزمون صرفا جهت داوطلبان بومی استان ایالم مجاز می باشد.



تسلط بر مهارت های هفت گانه  ICDLالزامی میباشد.

شرایط اختصاصی:


حداقل سن  20سال وحداکثر سن قابل قبول جهت متقاضیان  30سال می باشد (مدت خدمت سربازی و همکاری با جمعیت هالل احمر به حداکثر سن اضافه میگردد)

***مالک محاسبه سن زمان اولین روز ثبت نام می باشد


دارا بودن مدارک دانشگاهی ترجیحاً مرتبط در رشته های شغلی آزمون با توجه به جدول آگهی الزامی می باشد



ارایه گواهینامه نسخه خوانی و گذراندن آموزش های عملی از مراکز معتبر و مورد تایید دانشگاه در پست تکنسین امور داروئی (انجمن داروسازان) و جهاد
دانشگاهی .



جذب افراد به صورت قرارداد کارگری داروخانه و تابع شرایط قانون کار می باشد و تعهد استخدامی (پیمانی-رسمی) در جمعیت ایجاد نمی کند .



محل خدمت افراد مذکور صرفا در محل داروخانه هالل احمرمستقر در شهر ایالم می باشد و انتقال و جابجایی به سایر واحد های جمعیت امکان پذیر نمی باشد.



در صورت حائز نمره مساوی بین چند نفر اولویت با دارنده مدرک مرتبط می باشد.
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مدارک مورد نیاز:
» تکمیل فرم درخواست شغل
» تصویر شناسنامه (صفحه اول)متقاضی
*در صورت داشتن توضیحات صفحه مذکور اضافه گردد.
» تصویر کارت ملی بصورت پشت و رو فرد متقاضی
» تصویر آخرین مدرک تحصیلی
» تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم غیر پزشکی
» تصویر مدارک ثبت سامانه عضویت فعال جوانان  ،داوطلبان و امداد در سازمان جوانان و داوطلبان و امداد
» تصویر حکم کارگزینی برای فرزندان شاغلین و تصویر حکم بازنشستگی برای فرزندان بازنشسته جمعیت هالل احمر استان ایالم
» تصویر مدارک ایثارگری
مدارک زیردارای امتیاز مجزا بوده و در صورت وجود ارسال گردد .
*تصویرگواهی تکنسین دارویی  ،دارویاری یا نسخه پیچی از مراکز معتبر و مجاز
*تصویر سوابق کاری مرتبط با شغل های جهت مشاغل نسخه پیچی-پذیرش نسخ –امور بیمه گری با ذکر دقیق واحد محل خدمت و مدّت زمان خدمت باقید تاریخ شروع و
خاتمه حداقل یکسال
*فرم سوابق بیمه مرتبط با سوابق کاری فوق الذکر

شیوه برگزاری آزمون:
آزمون به صورت کتبی ،عملی و مصاحبه خواهد بود.

شیوه انتخاب و پذیرش:
.امتیاز متقاضیان دارای سابقه همکاری با جمعیت هالل احمر و فرزندان پرسنل بازنشسته و شاغلین هالل احمر همچنین خانواده ایثارگران بصورت مجزا در نمره نهایی لحاظ
خواهد گردید.
مالک قبولی در آزمون کتبی کسب امتیاز حد نصاب نمره کتبی ( 30از  )45می باشد.
با توجه به فعالیت داروخانه در دو شیفت کاری صبح و عصر،ارائه تعهدنامه محضری قبل از شروع کار توسط پذیرفته شدگان مبنی بر توانایی ارائه خدمت در شیفت های کاری
صبح و عصر در داروخانه الزامی می باشد؛ در غیر اینصورت وضعیت قبولی فرد/افراد بمنزله انصراف 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 نام ،امتحان و جذب محرز
شود که داوطلب اطالعات خالف ارائه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ،داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و در صورت صدور حکم ،حکم مزبور لغو
و بالاثر می گردد.
پذیرفته شدگان آزمون موظفند برای تکمیل پرونده گزینشی ،در مهلت مقرر اعالمی به هسته گزینش هالل احمراستان ایالم مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه ،قبولی فرد
کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره به جای فرد به گزینش معرفی خواهند شد.
هنگام ورود به جلسه آزمون همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار الزامی میباشد.
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 .از میان قبول شدگان آزمون کتبی سه برابر ظرفیت جذب نیرو جهت آزمون عملی و مصاحبه معرفی خواهند شد و انتخاب نهایی پس از جمع نمرات آزمون کتبی  ،آزمون
عملی و مصاحبه و احتساب اولویتهای قانونی و تأیید هسته مرکزی گزینش جمعیت صورت خواهد گرفت .

محل و نحوه ثبت نام:
متقاضیان می توانند از طریق سایت هالل احمر استان ایالم به نشانی

ilam

از تاریخ درج آگهی لغایت  23دی ماه سال جاری با مراجعه به بخش جذب

نیروی داروخانه در سایت مذکور نسبت به اخذ برگه درخواست اقدام نمایید و مدارک الزم را از طریق پست سفارشی به آدرس ایالم – بلوار دانشجو – جمعیت هالل احمر استان
ایالم کد پستی  6931831599ارسال نمایند  .ضمنأ حتمأ قید شود " مربوط به آزمون جذب در داروخانه جمعیت هالل احمر استان ایالم"
متقا ضیان می توانند در صورت ابهام همه روزه به جزء ایام تعطیل با شماره تلفن  33333418معاونت بهدا شت درمان و توانبخ شی جمعیت هالل احمر ا ستان ایالم تماس
بگیرند.

آزمون کتبی :
مواد امتحانی:
جهت مشاغل نسخه پیچی-پذیرش نسخ –امور بیمه گری:


تکنسین دارویی مقدماتی،پیشرفته از سری کتاب های جهاد دانشگاهی



کتاب درسنامه جامع داروخانه ها

آزمون عملی :
پس از راهیابی نفرات برتر آزمون کتبی ( قبول شدگان سه برابر ظرفیت ) به مرحله آزمون عملی  ،افراد مورد نیاز می
بایست مهارت هایی همچون  :کاربری کامپیوتر ( تسلط به آفیس  ،ثبت نسخ و اطالعات داروئی )  ،نسخه خوانی  ،قوانین
بیمه ها  ،مهارت های رفتاری  ،مهارت های رفتار بین فردی  ،مهارت یادگیری  ،مهارت کار تیمی  ،مهارت جزئی نگری
( با حداکثر دقت و جزئی نگری ) را دارا باشد .

زمان و محل آزمون:
تاریخ برگزاری آزمون ،زمان دریافت کارت ورود به جلسه و اسامی منتخبین از طریق سایت هالل احمر استان ایالم اعالم خواهد گردید .
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