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 بسمه تعالی 
   دعوت به همکاری برای مدت محدودآگهی 

تچی رشته های خدماتی نظافجذب نیروهای مورد نیاز در جهت  ند در نظر دار شرکت های صدرا بتن مهبد ، ساحل لردگان  و آفتاب مهر ممسنی  

 بصوورت شورکتیط  افراد واجد شرای  بیناز ) به شرح جداول ذیل ( از طریق آزمون کتبی و  عملی و تأیید صالحیت عمومی   نگهبانی و سرایداری/

 . دننمایبرای مدت محدود  بکارگیری 

 96رکتی آزمون ش اتی ، نگهبانی، سرایدار یجدول و رشته محل های خدم

ف
ردی

شغل مورد  جنسیت تعداد تعداد و محل جغرافیایی بکارگیری 

 نیاز

 شرایط احراز ومشخصات الزم

 زن مرد

1 

 

نفر  16  مراکز  واقع در شهرستان شهرکرد 

ولیعصر )عج( حضرت بیمارستانهای) –

 5سیدالشهداء)ع( فارسان –نفر  5بروجن 

 نفر 3روانپزشکی سینای جونقان  -نفر 

شرایط عمومی  جدای ازبرای این مرکز » 

جذب نگهبان اعالم شده در توضیحات 

شرایط خاص  ،ستون مقابل و شرح آگهی 

انجام که هنگام مدنظر می باشد دیگری 

 (  «خواهد شد  لحاظتست ورزشی 

29  - 
 

 امور نگهبانی

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این   و داشتن کلیه شرایط شهرستانبومی وپرورش( 

کارت سانتی متر ،  175آگهی از جمله داشتن: شرایط سنی ، توانایی جسمی الزم ، حداقل قد 

می  الزامینظام وظیفه  کارت پایان خدمت)برای امور نگهبانی داشتن  پایان خدمت

باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ، ایثارگران ، موارد خاص و سایر 

 معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (

2 
 بیمارستان سیدالشهداء)ع(فارسان 

 نفر  10
 نفر 6 4 10

 امور خدماتی

 )نظافتچی(

، (  دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی   بومی شهرستان

3 
 بیمارستان ولیعصر)عج( بروجن  

 ) در طرح توسعه بیمارستان ( نفر   34 
 نفر 9 نفر25 34

 امور خدماتی

 )نظافتچی(

(  ، دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی   بومی شهرستان

   2 نفر  2دانشکده پرستاری  بروجن  4
 امور خدماتی

 )نظافتچی(

(  ، دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی   بومی شهرستان

5 
 یمارستان روانپزشکی سینای جونقانب

 نفر 4 
4 2 2 

 امور خدماتی

 )نظافتچی(

(  ، دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی   بومی شهرستان

6 
 50واحدهای واقع در شهرستان شهرکرد 

 نفر

 امور خدماتی نفر12 نفر38 50

 )نظافتچی(

(  ، دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی بومی شهرستان

 

مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی 

مرکز –نفر زن(  7نفر مرد  8نفر) 15

 8) نفر 15آموزشی درمانی هاجر)س( 

 نفر زن( 7نفر مرد 

 امور خدماتی 14 16 30

 )نظافتچی(

(  ، دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی بومی شهرستان

 2 3 5 نفر 5بیمارستان امام رضا)ع( اردل  7
 خدماتیامور 

 )نظافتچی(

(  ، دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی بومی شهرستان

 2 2 4 نفر 4 بیمارستان امام جواد)ع( ناغان 8
 امور خدماتی

 )نظافتچی(

(  ، دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه  ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش وپرورش

 و داشتن کلیه شرایط عمومی وخاص مندرج در توضیحات  این آگهی بومی شهرستان

9 

اردل)مراکز خدمات جامع سالمت گرد 

شلیل( -کاج-دورک قنبری-اردل-پینه

 نفر 1هر کدام 

5  - 
امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر-بودن متاهلوپرورش( 

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله داشتن: متاهل بودن ،شرایط سنی ، 

)داشتن کارت پایان  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175توانایی جسمی الزم ، حداقل قد 

خدمت نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ، 



2 

 

ایثارگران ، موارد خاص و سایر معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی 

 باشند (

10 
-بن)مراکز خدمات جامع سالمت حیدری

 نفر 1بن( هرکدام-بارده-یان چشمه
4  - 

امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر  -بودن متاهلوپرورش( 

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله داشتن: متاهل بودن ،شرایط سنی ، 

 )داشتن کارت پایان کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175توانایی جسمی الزم ، حداقل قد 

خدمت نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت 

 ه نمیسایر معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشت ،ایثارگران،  موارد خاص و

 باشند (

11 

فارسان)مراکز خدمات جامع سالمت 

شماره یک –باباحیدر -شماره یک جونقان 

 نفر 1فارسان ( هر کدام 

3  - 
امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط  بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر -بودن متاهلوپرورش( 

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله : متاهل بودن ،شرایط سنی ، توانایی 

)داشتن کارت پایان خدمت  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175جسمی الزم ، حداقل قد 

ن ، نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ، ایثارگرا

 موارد خاص و سایر معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (

12 

سامان)مراکز خدمات جامع سالمت 

-پایگاه دهقان-ماره یک سامانش-هوره

 نفر 1پایگاه شهرک ابوذر( هر کدام 

4  - 
امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط    بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر -بودن تاهلوپرورش( م

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله : متاهل بودن ،شرایط سنی ، توانایی 

)داشتن کارت پایان خدمت  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175جسمی الزم ، حداقل قد 

ن ، نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ، ایثارگرا

 ر معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (موارد خاص و سای

13 

شهرکرد)مراکز  خدمات جامع سالمت 

-شهرکرد 7شماره -شماره یک شهرکرد

شماره دو -شماره یک سورشجان

شماره یک -طاقانک-سورشجان

-دستگرد–فرخشهر  3شماره -فرخشهر

 نفر 1چالشتر( هرکدام -اشکفتک 

10  - 
امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر  -بودنمتاهل وپرورش( 

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله : متاهل بودن ،شرایط سنی ، توانایی 

)داشتن کارت پایان خدمت  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175جسمی الزم ، حداقل قد 

ن ، نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ، ایثارگرا

 ر معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (موارد خاص و سای

14 

  بروجن )مراکز  خدمات جامع سالمت 

-گندمان-کنارک-امام قیس-دوراهان

سفیددشت( -فرادنبه-گلوگرد-بلداجی

 نفر 1هر کدام 

8  - 
امور 

 سرایداری

های مورد تأئید آموزش دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته 

  داشتن کلیه شرایط  بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظرو   -بودن تاهلوپرورش( م

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله : متاهل بودن ،شرایط سنی ، توانایی 

)داشتن کارت پایان خدمت  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175جسمی الزم ، حداقل قد 

،  وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ،ایثارگران نظام

 موارد خاص و سایر معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (

15 

لردگان)مراکز  خدمات جامع سالمت   

شهرک -منارجان-گوشه-شش بهره

-باغ بهزاد-سرقلعه منج-آبزیر-فجر

-قلعه مدرسه-مال خلیفه -نو میالس ده

 نفر 1شهریار( هر کدام 

11  - 
امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط  بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر  -بودن تاهلوپرورش( م

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله: متاهل بودن ،شرایط سنی ، توانایی 

)داشتن کارت پایان خدمت  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175جسمی الزم ، حداقل قد 

،  نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ،ایثارگران

 معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (موارد خاص و سایر 

16 
-کیار)مراکز  خدمات جامع سالمت ناغان

 نفر 1دورک( هر کدام -دوپالن-دستناء
4  - 

امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط  بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر -بودن متاهل وپرورش(

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله : متاهل بودن ،شرایط سنی ، توانایی 

)داشتن کارت پایان خدمت  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175جسمی الزم ، حداقل قد 

نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ،ایثارگران ،  



3 

 

 موارد خاص و سایر معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (

17 

کوهرنگ)مراکز  خدمات جامع سالمت 

-مورز-چمن گلی-دهناش-خویه

 نفر 1 (هرکدامصمصامی 

5  - 
امور 

 سرایداری

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل نظام متوسطه ) درکلیه رشته های مورد تأئید آموزش 

  و داشتن کلیه شرایط  بومی وساکن روستا ویا شهرمورد نظر -بودن متاهلوپرورش( 

عمومی و خاص مندرج در توضیحات این آگهی از جمله: متاهل بودن ،شرایط سنی ، توانایی 

)داشتن کارت پایان خدمت  کارت پایان خدمتسانتی متر ،  175جسمی الزم ، حداقل قد 

،  نظام وظیفه الزامی می باشد و دارندگان کارت معافیت اعم از پزشکی ، کفالت ،ایثارگران

 معافیتها  تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند (موارد خاص و سایر 

 نفر 222 جمع

 

 

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی .  - 1/1

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران .  - 2/1

رت پایوان حتماً دارای کا بایستی  یسرایدار ونگهبانی داوطلبان متقاضی امور از خدمت نظام وظیفه  )  دائم  داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت  - 3/1

کت در به هیچ وجه مجاز به ثبت نام وشور سایر موارد و  ، ایثارگران  پزشکی ،کفالت ،موارد خاص از خدمت اعم ازکارت معافیت  رندگانباشند ودا خدمت

رکت در ثبت نام وشو فقط مجازبه(  بر این مبنا دارندگان کارت های معافیت دائم در صورت داشتن شرایط الزم دیگر   نمی باشدآزمون برای این رشته ها  

موی باشود (   5/12/96 )می باشند .درضمن  مالک تاریخ پایان خدمت آخورین روز مهلوت ثبوت نوام    خدماتی نظافتچی آزمون برای رشته 

بورای ام نبه ثبت  مجازبه هیچ عنوان و یا دارندگان معافیت موقت وبعد از آن به اتمام می رسد   96/ 12/  6وسربازانی که خدمت آنان در تاریخ    

 نخواهند بود . از رشته های فوق  هیچ یک

 و روانگردان. مواد مخدر و عدم اعتیاد به دخانیات  - 4/1

 .عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر  - 5/1

 تمد.تایید پزشک مع تذکرات آگهی ( و 1شغل مورد تقاضا ) شرایط مندرج در بندهای تبصره انجام برای داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانائی   - 6/1

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. التزام به   -7/1

تمام )مدت خدمت سربازی آقایان بوه  سال 30 وحداکثرسن  سال 20داشتن حداقل برای رشته های خدماتی نظافتچی ، نگهبانی و  سرایداری  -8/1

 السپنج تبصره : مدت . خواهدبود    96 /26/11   روز شروع ثبت ناممالک محاسبه حداکثر سن اولین  می باشد . حداکثر سن اضافه می گردد(

فرزندان وهمسور جانبوازان  -همسر وفرزندان شهداء -، شامل )جانبازان وآزادگان واجد شرایطافزایش به حداکثر سن مذکور برای ایثارگران محترم 

ر و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضوو -شهداء  انو برادر انخواهر -همسرو وفرزندان آزادگان که حداقل یک سال اسارت دارند ووباالتر  25%

ه سابقه ( هیچ مورد دیگری از جمل مذکور  ( منظور خواهد شد. توضیح : به غیر از موارد فوق )خدمت سربازی وایثارگران واجد شرایطداوطلبانه در جبهه 

 .   حداکثر سن قابل قبول نخواهد بوداشتغال قبلی ، پرداخت بیمه و ... برای 

شته های دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم نظام متوسطه )کلیه رشته ها( صادره از مدارس تحت نظر ومورد تأئید وزارت آموزش وپرورش  ، برای ر– 9/1

از  صادره گواهینامه های مهارتیگواهی های صادر شده غیر از مدارس تحت نظر آموزش وپرورش مانند  مدارک وخدماتی ، نگهبانی و  سرایداری )

 (   قابل قبول نمی باشدمان فنی حرفه ای وسایر مراکز ساز

مورد نظر می باشد و قرارداد بکارگیری  مدرک دیپلم نظام متوسطهتبصره :  بکارگیری برای رشته های خدماتی ، نگهبانی و سرایداری  از این محل با 

اعمال مدرک باالتر و پرداخت حقوق بر  عدم تقا ضای متعهد به تی وپرداخت حقوق بر مبنای دیپلم خواهد بود و داوطلبان پذیرفته شده نهایی بایس

 ذیل باشند : شرایط . داوطلبان بایستی دارای   1



4 

 

وشرکت طرف گردند  در طول مدت اشتغال اساس مدارک باالتر از دیپلم ، تغییر شغل ، جابجایی محل خدمت ، موافقت با ادامه تحصیل و ... 

 هد بود .قرارداد در رابطه با موارد مذکور مجاز به رد تقاضای افراد بکارگیری شده  خوا

 ذکر شده در جدول مشاغل خواهند بود. و محل هایاز امور مجاز به انتخاب فقط یکیداوطلبان منحصراً  -10/1

ارداشته شتغال بکداوطلبان نباید به هر شکل شاغل در سایرشرکتها ، سازمانها ویا دستگاههای دولتی وغیر دولتی  باشند و حکم ، قرارداد وتعهد  ا-11/1

 باشند.

 و ( آگهی 14/1بند می باشد ) شرایط مندرج در  بومی شهرستانپذیرش برای مشاغل نگهبانی و خدماتی نظافتچی صرفاً از بین افراد    -12/1

 افرادغیر بومی شهرستان حق ثبت نام وشرکت در آزمون را ندارند ( 

 به شرکت ، با توجه به لزوم بیتوته فرد بکارگیری شده جهت نظافت ،نگهبانی و مراقبت ازساختمان های تحویل داده شدهسرایداری برای شغل   31/1

دو ل در ( حداق آگهی 14/1بندمذکور ) طبق شرایط اعالم شده در  بومی روستاویا شهرمی توانند داوطلب بکارگیری شوند که عالوه بر  صرفا افرادی

ز خانه ا  وسکونت بومی ارائه تائیدیهگذشته )منتهی به تاریخ برگزاری آزمون(  نیز در همان روستا یا شهر سکونت داشته باشند و بتوانند نسبت به   سال

وسال حداقل د نتاقدام نمایند . بدیهی است افراد غیر بومی وغیر ساکن شهر یا روستا ) عدم سکو طبق فرم پیوستبهداشت و شورای اسالمی شهر یا روستا 

در  اصلی آنان . شایان ذکر است افراد بومی شهر یا روستای مورد نظرکه خانواده مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون نمی باشنددر شهر یا روستا ( 

و...  ، مشاغل موقت به دالیلی از جمله ادامه تحصیل  ، خدمت نظام وظیفه  فقط شخص داوطلبدو سال گذشته  درآن محل سکونت ثابت داشته لیکن 

 خارج از شهر یا روستا سکونت موقت داشته اند  با ارائه تائیدیه مذکور مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون خواهند بود.  

 : می باشد   از شرایط زیر داشتن حداقل یکی،   بومی مدنظرشرایط     - 14/1

 روستای ( مورد تقاضا یکی باشد. شهر یا داوطلب یا همسر وی با شهرستان) برای شغل سرایداری  محل تولد  شهرستانالف ( 

ا آنوان بو محل خدمت فعلی یا بازنشستگیب( همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( که 

 محل مورد تقاضا یکی باشد .

غل ش) برای از سنوات تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان   ( سال4چهار)ج( داوطلب حداقل 

 محل مورد تقاضا طی کرده باشد.  روستای (  شهر یا سرایداری

ت حق بیمه به رمحل مورد تقاضا را داشته باشند. )پرداخد( سال سابقه پرداخت حق بیمه 4چهار) د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل

 (.  می باشدقابل احتساب  و در قبال اشتغال بکار  مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور

 تبصره: مبنای تعیین شهرستان وتوابع برای احراز بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

 پذیرفته شده از لحاظ قوانین و مقررات تابع  قانون کار می باشند.داوطلبان  -15/1

 تذکرات:

رفت. گو اخذ تاییدیه های الزم صورت خواهد  سنجش توانائیهای جسمیجذب افراد پس از و سرایداری  نگهبانی های رشتهدر خصوص 

شرایط عالوه بر شرایط عمومی فوق دارای  بایستی این رشته ها  .ضمنا کلیه داوطلبان و صرف قبولی در آزمون کتبی مالک عمل نخواهد بود

  ذیل نیز باشند. اختصاصی

 : نگهبانی وسرایداری رشته هایشرایط خاص  *** 
کارت عمومی باشند ، دارندگان  وظیفهکارت دائمی پایان خدمت میبایست دارای   نگهبانی و سرایداری رشته هایالف( داوطلبان 

 .ندنمی باشن رشته تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در ایو سایر معافیتها  ( ، ایثارگران )پزشکی ، کفالت  ، موارد خاص اعم از  معافیت

 گرم لحاظ گردد. کیلو 80وزن داوطلبان میبایست متناسب با قد آنان باشد که در هر صورت این میزان نمی تواند بیش از  ب(

وشرکت در  نام سانتی متر باشد مجاز به ثبت 175افرادی که قد آنان کمتر از  ) باشند سانتی متر 175حد اقل  می بایست   داوطلبان قد  ج(

 آزمون نمی باشند ( 
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ش از ده ثانیه و انجام شنای سوئدی بی 13در  متر 100 ) شامل دوی امتیاز  350و کسب حد اقل تست ورزش و آمادگی جسمانی موفقیت در  د(

دی هر یک امتیاز و پرش عمو  1هر یک سانتی متر  دقیقه ، انعطاف پذیری در حالت درازکش 5/1مرتبه در  80 دراز و نشستمرتبه ، حرکت 

 امتیاز (  1سانتی متر 

 و( اخذ گواهی سالمت جسمانی و روانی از پزشک معتمد دانشگاه . 

 ه( ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها و ...

ری لی و کشومن بین المللی و یمدارک دال برکسب مدال های قهرمانی ورزشی در ورزشهای انفرادی مانند کشتی ، جودو، کاراته و ... در میاد ی( ارائه

 دارای امتیاز ویژه خواهد بود.

ن واجد شرایط د نیاز از بین داوطلبابرابر ظرفیت مور 3وسرایداری مقرراست برای این رشته   نگهبانیبا توجه به شرایط خاص اعالم شده برای امور  -

ورد نظر ، ملحاظ نمودن اولویت وامتیازهای مد نظر، انتخاب شده وپس از بررسی های الزم و انجام تست های  با به ترتیب نمره  فضلی آزمون کتبی و

ن نمرات  به عنوان برابر ظرفیت ازبین افراد حائز باالتری 5/1جمع ودر نهایت ( به نسبت مد نظر)  امتیازات  مکتسبه در این مرحله با نمره آزمون کتبی 

  . برابری که درمجموع نمرات پائین تری کسب نموده اند حذف خواهند شد 5/1ذخیره ( اعالم شده  و  %50 اصلی ویک برابر پذیرفته نهایی )

وق ، جدای از  شرایط عمومی اعالم شده در توضیحات  ف ***  با توجه به وضعیت خاص بیمارستان روانپزشکی سینای جونقان  ، برای جذب نگهبان

 رتی  انفرادی وورزشکاران  رشته های رزمی  وقد«  در حد مناسب  »  شرایط خاصی  ) ازجمله وضعیت جسمی مناسبتر ، قد بلندتر با  توده جسمی   بیشتر 

 « (.... مدنظر می باشد که هنگام انجام تست ورزشی  لحاظ خواهد شد 

نائی م شده  وتواودر صورت برخورداری از کلیه شرایط اعالداوطلبان قبل از ثبت نام  موارد فوق را به دقت مطالعه   لذا اکیداً توصیه می گردد *

ابط دقیق ضوت بدیهی است در غیر اینصورت  وعدم رعاید ، جسمی الزم نسبت به ثبت نام در امور نگهبانی و سرایداری و خدماتی)نظافتچی(  اقدام نماین

اوطلب دوشرایط اعالم شده  در متن آگهی، مسؤلیت بر عهده داوطلب خواهدبود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان وبکارگیری محرز گردد ، 

عدی محروم بمراحل  از انجامضمن برخورد قانونی ،  نیستندآگهی  اینشرایط مندرج در حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از اطالعات خالف داده یا 

 داشت .  نخواهددر این زمینه فرد خاطی حق هیچگونه اعتراضی را  و شده وحتی در صورت بکارگیری، قرارداد وی لغو خواهد شد

آزمون ضلی ظرفیت مورد نیاز از بین داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره ف برابر 2در خصوص امور خدماتی)نظافتچی(: مقرر است برای این رشته   -

مع درصد نمره کتبی )ج 40درصد نمره عملی ،  60کتبی و با لحاظ نمودن اولویت و امتیازهای مدنظر،انتخاب شده و سپس جذب افراد بر اساس 

و ذخیره( صلی ا ) برابر ظرفیت از بین افراد حائز باالترین نمرات بعنوان پذیرفته شده نهایی 5/1امتیازات کتبی و عملی ( صورت پذیرد و در نهایت 

 اعالم  گردد و  سایر افراد دارای مجموع نمرات پایین تر حذف خواهند شد.

ا حد احقل و رزمندگان بشهداء  انوبرادر انخواهر -شهداء ایثارگری شامل ) جانبازان وآزادگان وهمسرو فرزندان آنان وهمسر وفرزندان  اولویت  -

 .رفتگ( مد نظر قرار خواهدشش ماه سابقه حضور داوطلبانه

ردادی ، برای یکی از فرزندان واجد شرایط کارمند زن یا مرد دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری ) اعم از رسمی ، پیمانی ، قرا -

 .  ود، امتیاز در نظر گرفته می ش شرکتی بکارگیری نشده باشداز آنان در دانشگاه  به صورت  فرزند دیگریبازنشسته وفوتی ( مشروط برآنکه 

 

ای برای پذیرفته شد گان از لحاظ تقاض هیچگونه حقیبوده و  مدت محدودوبرای  صورت موقتیشایان ذکر است بکارگیری از این محل به  -

ده ذیرفته شپاستخدام ، تداوم خدمت پس از  اتمام قرارداد با شرکت و خدمت طوالنی مدت  ایجاد نخواهد کرد وتمدید قرارداد و ادامه خدمت افراد 

 گاه علومد بود. وهیچگونه تعهدی برای دانشمنوط به نظر کارفرما ، تمدید قراردادشرکت ، وجود اعتبار و رضایت از نحوه کارایی ورفتاری خواه

 پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال وبختیاری از لحاظ موارد فوق در بر نخواهد داشت . 

 

 

 نحوه ثبت نام :  -2 

 ***   ثبت نام  به صورت اینترنتی وبه روش زیر می باشد        
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زار ضمن واریز مبلغ دویست وپنجاه هو   12/96 /5  مورخ  روز شنبه  داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام بایستی حداکثر تا * 

) قابل پرداخوت در کلیوه رحمان شیرانی تک آبی بنام   تجارتبانک    9703543941( به حساب  شماره    ریال  250000ریال ) 

به همین نوام (      5859831111918198شماره تجارت کارت  )  به  بانکی پرداخت کارت به کارت( یا از طریق   تجارتبانکشعب 

ه ب « با توضیحات زیر  »جدید  3*4تحت عنوان هزینه ثبت نام وهمراه داشتن فایل اسکن شده فیش یا رسید مربوطه و همچنین فایل عکس  

مراجعه وطبق توضیحات مندرج  جهت شرکت در آزمون مربوطه ثبوت نوام   Azmoon95.rozblog.comسایت  اینترنتی 

نگامی هو  و تا در یافت کد رهگیری ادامه داردنمایند ، الزم به ذکر است ثبت نام از طریق سایت مذکور به طور چند مرحله ای بوده 

 اعالم گردد. کد رهگیریثبت نام قطعی خواهد بود که 

ایل عکس  ف را همراه با  پرداخت هزینه ثبت نام یا رسید فیش   فایل اسکن شدهتوضیح  :   داوطلبان قبل از مراجعه به سایت مذکور ، بایستی 

ر مهر تمام رخ که در سال جاری گرفته شده،  بدون حاشیه زاید ، واضح و فاقد اث 3*4خود آماده  داشته باشند . ) عکس    جدید اسکن شده

 پیکسل وحجم  فایل ذخیوره 300*400وحد اکثر  200*300و با اندازه   JPG گنه وحتی االمکان رنگی با زمینه سفید بوده وبا فرمت ومن

ا توکیلو بایت بیشتر باشد( .  اسکن عکس از روی کارت های شناسائی قابل قبول نمی باشد. درضمن دقت کافی بعمل آید  70شده نباید از 

از طرف متقاضی ،  در صورت ارسال عکس اشتباهیعکس مربوط به شخص داوطلب بار گذاری شده ودر این زمینه اشتباهی رخ ندهد زیرا 

 ت با وی رفتار خواهد شد . تلقی ومطابق مقررا عنوان متخلففرد به 

عوات و ، الزم است در هنگام وارد نمودن  اطالبا توجه به اینکه اطالعات ثبت شده توسط داوطلب ) خود اظهاری ( در زمان ثبت نام مالک عمل خواهد  -

 ابو ( پوذیرد می انجام  نت ) به خصوص اگر در کافی... در فرم تقاضانامه ثبت نام و  اسکن عکس،  ایثارگری،  بومیخاب اولویت های انت

ت و اعالم کد رهگیری امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد و مسووولی ) به روش مذکور (صورت گیرد زیرا پس از ثبت نام  کامل و نهایت دقت صداقت

از   عذری در ایون رابطوههیچگونه در صورت اعالم اطالعات نا صحیح و جابجا زدن عالئم و ...   ثبت اطالعات مستقیماً بر عهده شخص داوطلب بوده و

یوا  متصدی کافی نت  وتوسط یا  لذا باز هم توصیه می گردد داوطلبان پس از ثبت اطالعات ) توسط خود فرد متقاضی وداوطلب پذیرفته نخواهد شد . 

اطمینان وعه و پس از اعمال ویرایشهای الزم شخص دیگر ( وقبل از زدن کلید  ثبت نهایی ،  یک بار فرد داوطلب اطالعات اعالم شده را با دقت مطالهر 

   کامل نسبت به ثبت نهایی اقدام گردد . از صحت

 (*** قابل تمدید نخواهد بود  ثبت نامبرای   مهلت تعیین شده***)

بت تا آخرین مرحله ث هنگامی ثبت نام قطعی می گردد که از طریق سیستم به داوطلبانی که به طور صحیح و*** تذکربسیار مهم :  

ا راعالم شود که در این مرحله داوطلب بایستی ضمن یاداشت کد ،  پرینت ثبت نوامی  کد رهگیرینام مراحل مربوطه را طی  نموده اند 

م کد رهگیری اعوالدریافت و تا آخرین مراحل آزمون نزد خود نگهداری نماید . اگر چنانچه به هر دلیل مراحل ثبت نام تکمیل نگردد و 

در نشده ، ثبت نام با موفقیت انجام نشده و اطالعات فرد ثبت نمی گردد ودر نتیجه کارت ورود به جلسه آزمون برای اینگونه افراد صا نشود

(   . در ضمن با توجه به شلوغی و ترافیک باال در روزهای آخر ثبت نام ومشکالت احتمالی ) کندی و قطعوی شتاوحق شرکت در آزمون را نخواهند د

وزهوای بورای رثبت نوام سیستم اینترنتی به داوطلبان توصیه می گردد  از روزهای آغازین نسبت به ثبت نام اقدام نموده واز به تعویق انداختن بی مورد 

 پایانی اجتناب نمایند.  

 رک مورد نیاز برای  ارائه  در جلسه امتحان  :امد       

 کپی خوانا از مدر ک دیپلم نظام متوسطه  -1
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 کپی خوانا ازتمام صفحات شناسنامه . -2

 کپی خوانا ازدو روی کارت ملی .  -3

حتمًا  ایستیب  سرایداری و نگهبانی  داوطلبان متقاضی امور)   کپی خوانا از دو روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت دائم -4

حت تافیتها  ( ) پزشکی ، کفالت  ، موارد خاص، ایثارپران و سایر معاعم از  کارت معافیتدارندگان  باشند وکارت پایان خدمت دارای 

 ( . د نمی باشنهیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته ها  

اموور فرم تائید بومی و دو سال سکونت در شهر یاروستای موورد نظور . داوطلبوان :   دررشته سرایداریبرای متقاضیان بکارگیری  -5

( . بایستی نمونه فرم مذکور کوه در سوایت فووق جدول مشاغل 14الی    7مراکز خدمات جامع سالمت  ) مندرج در  ردیفهای   ی سرایدار

وپوس  موجود است را تهیه وابتدا به خانه بهداشت روستا ویا مراکز بهداشتی شهری که پرونده خانوار آنان در آن مرکز موجود می باشد مراجعه

شوورای  آنرا به تاییود  سوول ستاد گسترش شبکهتایید ماز تایید بهورز ویا مسوول ذیربط فرم را به شبکه بهداشت شهرستان مربوطه برده وپس از 

صوورت  اسالمی شهر یا روستای مورد نظر نیز رسانیده ودر زمان برگزاری آزمون با بقیه مدارک مورد نیاز تحویل مسوولین مربطه نماینود.  ) در

 ز لیست داوطلبان حذف خواهند شود لوذا بوهعدم ارائه این فرم درزمان مقرر مراتب به منزله عدم داشتن شرایط الزم توسط داوطلب تلقی و ا

 داوطلبانی که شرایط کامل برای بکارگیری در این رشته را ندارند توصیه اکید می گردد از انتخاب آن اجتناب نمایند ( 

آزادگان برای خانواده محترم ایثارگران شامل)همسر و فرزندان شهدا،جانبازان و گواهی از بنیاد شهیداصل  : ایثارگرانبرای  -6

   وهمسر وفرزندان آنان،خواهرو برادر شهداء( 

 )شاغلی رداداحکام کارگزینی یا قرابکار یا بازنشستگی همراه با تصویر  گواهی اشتغالاصل دانشگاه :  فرزندان کارمندبرای  -7

محل  ، بازنشستگی ویا ورثه بگیر( کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری )گواهی مذکور بایستی از واحد

) نوع  خدمت فعلی یا واحدی که کارمنددر آنجا اشتغال بکارداشته وبازنشسته شده ویا فوت نموده ، با ذکر مشخصات کامل شامل

بالً در که تا کنون هیچ یک از فرزندان وی قوتائید این موضوع ال ، تاریخ بازنشستگی ویا فوت استخدام ، محل و مدت اشتغ

 ( . به صورت روزمزد شرکتی بکارگیری نشده باشنددانشگاه علوم پزشکی استان 

 اصل فیش یا رسید بانکی واریز مبلغ هزینه ثبت نام .  -8

ند  ثبت نام نموده وموفق به دریافت کد رهگیری از سیستم شده ا) به روش مذکور ( داوطلبانی که   :  تذکر مهم*** 

ینترنتی ه روش ابایستی در زمانهای مقرر وبه روش زیر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نموده و با توجه به اینکه ثبت نام ب

 هاز قبل آمادرا )حسب مورد (  د اشاره فوقکلیه مدارک مورو خود اظهاری بوده الزم است برای تکمیل اطالعات ثبت نامی ، 
 لی ( دروجهت تحویل به مسوولین اجرای همراه با اصل کارت ورود به جلسه و اصل مدرک شناسائی معتبر ) اصل شناسنامه یا اصل کارت م

ن سه آزموتبر با شند به جلجلسه امتحان ارائه نمایند .بدیهی است از ورود داوطلبانی که فاقد کارت ورود به جلسه ومدرک شناسائی مع

دم خواهد آمد و همراه نداشتن ویا عدم تحویل هریک از مدارک مثبته فوق الذکر به منزله نقص مدارک ثبت نامی و ع ممانعت بعمل

ه  و... ( شگادان برخورداری داوطلب از امتیازات  و اولویت های مربوطه ) از جمله اولویت بومی ، اولویت ایثارگران ، امتیاز فرزند کارمند

شخص  بر عهدهبرخورداری داوطلب از امتیازات واولویتهای مقرر  ومسوولیت عدمگونه مدرکی دریافت نشده  و پس از آن هیچخواهد شد. 

ر هر دط الزم وهیچ عذر و ادعایی در این زمینه قابل قبول نخواهد بود . لذا مجدداً توصیه می گردد افرادی که فاقد شرای داوطلب میباشد

ند عمل آوربیک از رشته های فوق بوده وقادر به ارائه مدارک مثبته در زمان مقرر نیستند از ثبت نام وشرکت در آزمون اکیداً خودداری 

ند ند کارموداوطلبانی هم که ارائه وتحویل مدارک معتبر در رابطه با اولویتهای مد نظر برایشان مقدور نمی باشند ) ایثارگران و فرز

 خودداری نمایند. از درج عالمت در قسمت مربوطه م پزشکی استان چهار محال وبختیاری ( هنگام ثبت نام دانشگاه علو

 



8 

 

 

کت از طریق سوایت شور   10/12/96و      9/12/96 مورخهای    پنجشنبه  و   چهار شنبه هایروزدر امتحان ورود به جلسه  * کارت

 گوامدر هن امتحوانو  محل برگزاری دقیق زمان  همچنین .برای افرادی که به روش فوق ثبت نام نموده  وکدرهگیری د ریافت نموده اند  توزیع می گردد 

 به اطالع داوطلبان خواهد رسید. دریافت کارت

 

 

 به صورت کتبی و سواالت عمومی شامل :   سرایداری و خدماتی)نظافتچی( نگهبانی،* آزمون برای  امور 

 در سطح مقطع  تحصیلی متوسطه نظام آموزشی کشور می باشد .  هوش واطالعات عمومی،   زبان انگلیسی،   ادبیات فارسی،   معارف اسالمی

لوه ط اعالم شده در متن آگهی  بر عهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحمسوولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرای مجدداً متذکر می شود تذکر :

احول م مراز مراحل ثبت نام ، امتحان وبکارگیری  محرز گردد داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده ،داوطلب خاطی از انجا

 شد .  بعدی محروم شده وحتی در صورت بکارگیری ، قرارداد وی لغو خواهد 

 به13 /30الی   8* داوطلبان در صورت وجود ابهام و نیاز به اطالعات تکمیلی ویا سواالت احتمالی ضروری می توانند  در روزهای کاری هفته از ساعت 

ینود مراجعوه نما  15پالک   4طبقه  –روبروی پارکینگ یزدان مجتمع کیمیا  12کوچه  –دفتر شرکت  صدرا بتن مهبد به نشانی  شهرکرد چهار راه فصیحی 

رفته تماس حاصل نمایند .) لطفاً فقط در موارد ضرور ی و در ساعات تعیین شده با شماره فوق تماس گ    03832261476ویا با شماره  تلفن شرکت 

 فرمائید(و واحد های دیگر  اجتناب  واز تماسهای غیر ضروری ودر خارج از ساعات مذکورویا سایر شماره تلفن های شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : کارت  توزیع نحوه  زمان و  .  3

 آزمون ومواد امتحانی  نحوه   . 4
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 ** فرم تایید بومی  وساکن بودن داوطلب پذیرش شرکتی برای امور سرایداری **

 شتن کلیه)طبق مفاد آگهی فقط افرادی مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون برای رشته سرایداری هستندکه عالوه بر دا : توضیح مهم

 نظر باشند . افراد غیر بومی وغیر ساکن حق ثبت نام ندارند ( شرایط الزم ، بومی وساکن شهر یا روستای مورد

 

 شورای محترم اسالمی روستا /  شهر .........................................
 

مجرد                  داوطلب شرکت               متاهل                               کد ملی                                           احتراما نظر به اینکه  اینجانب                                               فرزند                  

بدو تولد از   را با توجه به اینکهکننده در آزمون پذیرش امورسرایدار ی شرکتی روستای / شهر                              هستم   خواهشمندم مراتب  بومی بودن اینجانب 

 در محل فوق سکونت دارم تایید فرمائید .  13لغایت              /              /                13یا از تاریخ                /               /                           تاکنون

                                                                                                                                      :  موارد بومی      

ر در روستای  / شد و در حال حاضهر                       می باروستای/ش    محل تولد اینجانب  طبق شناسنامه:  استان                                                 شهرستان                      الف : 

 شهر                                           سکونت دارم.

                                 ر روستای /شهر     د                             اینجانب حداقل چهار سال  از سنوات تحصیلی )ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان(را  از تاریخ                                   لغایت   ب : 

 طی کرده و در حال حاضر در روستای / شهر                                         سکونت دارم.

 (دد گرتکمیل «  بند ج » بومی این محل تلقی می شوند بند  زیر  برای افرادی که محل تولد آنان شهر یا روستای مورد نظر نیست لیکن بر اساس محل تولد همسر )

  13/                 وده و تاریخ ازدواج ما          /ب                             متولد روستای  /شهر                   همسر اینجانب خانم                                                         فرزند              ج:  

 تاکنون ساکن روستای   / شهر                                          هستیم .   13میباشد و از تاریخ           /            /          

سر ،پدر یا ل فعلی همهمسر ، پدر  یا مادر وی   ویا اشتغاسایر موارد تآئید بومی براساس مفاد آگهی ،  با ذکر موردی وضعیت مربوطه :   ) سابقه پرداخت بیمه داوطلب ، 

 مادر در محل مورد نظر وتائید دوسال سکونت اخیر آنان ( 

 مواردبومی قابل ذکر: 

1- 

2- 

       .        ندرجات ذکر شده  درخصوص نامبرده فوق  مورد  تایید شورای اسالمی  روستای  / شهر                                           می باشدم
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 امضا و مهر شورا  محل                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

رزند                               ف                                                       ی            کونت آقاس         اینجانب                                                     بهورز خانه بهداشت/ مسوول مرکز                                    

                                              اشد.                         بنده پیوست می ندات پروتناد مندرجات پرونده بهداشتی شماره                                                                   تایید می نمایم ضمنا کپی مسرا به است

 مهر وامضا:ء بهورز

 

انه خای بهورز ومهر من تإئید صحت امضض                              اینجانب                                                                          مسوول ستاد گسترش شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان

 داری روستای /ور نسراییل بودن مدارک داوطلب صدر االشاره را برای شرکت در آزمون پذیرش شرکتی  امبهداشت                                 واجد الشرایط   وهمچنین تکم

 شهر   مذکور تایید می نمایم .                                                                              

                                                                                                                            

 

 

 

  سوول  ستاد گسترش شهرستان     مهر وامضاء م                                                                                                                           

 

 

خوانا   وکپی سنامهاصل شنا) افراد واجد شرایط رشته سرایداری بایستی این فرم را تکمیل وپس از تائید مراجع فوق االشاره اصل آنرا همراه با  :توضیح 

                                                            (در روز آزمون همراه داشته و تحویل مسوولین مربوطه در جلسه امتحان نمایند «  طبق مفاد آگهی» وسایر مدارک الزم  تمام صفحات آناز 


