ف

فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی

بیمارستان امام زمان(عج) اسالمشهر
(آزمون بصورت مصاحبه ای می باشد)
موسسه کارآفرینان آواسالمت
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بخش اول :شرایط و مقررات شرکت در آزمون
موسسه کارآفرینان آواسالمت در نظر دارد جهت تأمین تعداد  15نفر نیرو بصورت شرکتی در بیمارستان امام زمان (عج) اسالمشهر از
طریق آزمون مصاحبه و گزینش به شرح ذیل اقدام نماید.
قابل توجه داوطلبان گرامی
:

ثبتتتت نتتتام آزمتتتون صتتترفاً بصتتتورت الکترونیکتتتی و منحصتتتراً از طریتتتق ستتتایت موسستتته کارآفرینتتتان آوا ستتتالمت بتتته
آدرس http://avasalamat.org :انجام میشود ،ثبت نام به صورت چند مرحلهاي طراحی شده و ثبتت نتام نهتایی منتو بته
انجام کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد پیگیري از سیستم میباشد.
✓ تذکر  : 1پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام میشود ،الزم است داوطلبان با استفاده از کارتهاي بانکی عضو شبکه
شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
✓ تذکر  : 1قبل ازمراجعه به سامانه ،اسکن عکس خود را طبق توضیحات مندرج در بخش «نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب»
این آگهی تهیه نمایید.
✓ تذکر  : 2کد پیگیري در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداري آن دقت الزم صورت گیرد.
1ـ جدول رشته شغلی مورد نیاز:
ردیف
1

عنوان رشته
شغلی
کارشناس
پرستاري

محل مورد تقاضا

تعداد مورد نیاز

بیمارستان امام
زمان اسالمشهر

سن

مرد

زن

(سال)

5

10

22-35

مدرک تحصیلی مورد نیاز

توضیحات

دارا بودن مدرک تحصیلی :کارشناسی
در رشته پرستاري

 -2شرایط عمومی :

 -2-1داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران.
 -2-2اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
 -2-3التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.
 -2-4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی حداکثر تا آخرین روز ثبت نام.
 -2-5داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که به خدمت گرفته میشوند( طبق نظر و تایید گروه طب کار
دانشگاه)
 -2-6نداشتن اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر و روانگردان(اخذ تعهد نامه رسمی مبنی بر عدم استعمال دخانیات)
 -2-7نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر(ارائه گواهی سوء پیشینه پس از قبولی نهایی)
 -2-8نداشتن انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی.
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 -2-9داوطلبان نباید از جمله افرادي باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح ،از خدمات دولتی منع شده باشند.
 -2-10داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها باشند.

 -3شرایط اختصاصی:

 -3-1داشتن حداقل  22سال سن و حداکثر  35سال شمسی تمام تا آخرین روز ثبت نام.
 -3-2داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با شرایط احراز جدول رشته شغلی( داشتن رزومه قابل قبول شامل :سابقه کار ،داشتن مدرک
تحصیلی معتبر ،توانایی انجام کار و تاییدیه رضایت شغلی از محل کارهاي قبلی ،داشتن شرایط جسمی و روحی متناسب با شغل مورد
تقاضا)
 -3-3موفقیت در آزمون مصاحبه تخصصی.
 -3-4داشتن سالمت جسمانی و روحی
 -3-5داشتن گواهینامه پایان طرح
تبصره :2شر ورود به هریک از مراحل فوق ،عبور از مرحله قبلی می باشد و در غیر اینصورت داوطلب حق ادامه فرآیند جذب را
نخواهد داشت.
 -5سهمیه ها :

 -5-1سهمیه  %25ایثارگری:
 از کل سهمیه مجوز جذب %30 ،به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر آزموناستخدامی به شرح ذیل اختصاص مییابد:
  25%از سهمیه ،با تایید سهمیه ایثارگري از جانب بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلقمیگیرد(.داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی می باشد)
ت جانبازان و آزادگان
ت فرزندان شهدا
ت فرزندان جانبازان  %25و باالتر
ت فرزندان آزادگان  1سال و باالتر از  1سال اسارت
ت خواهر و برادر شهید
 -5-2سهمیه  %5ایثارگری:
  5%از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق میگیرد :ت رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنها
ت فرزندان جانبازان زیر %25
ت فرزندان آزادگان زیر  1سال اسارت
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تذکر :کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگري ،حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ملزم به اخذ و
ارائه گواهی از بنیاد شهید می باشند.
 -5-3سهمیه آزاد:
 کلیه سهمیه باقیمانده مجوز به داوطلبان شرکت کننده در صورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره مصاحبه بهترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت.

نکته  :داوطلبان می بایست در انتخاب شغل محل مورد تقاضای خود نهایت دقت را بعمل آورند زیرا تغییر محل خدمت
تعیین شده در زمان ثبت نام تا پایان مدت تعهدات بکارگیری به غیر از نظر مدیریت حراست دانشگاه به هیچ عنوان
امکان پذیر نمی باشد .
 -6مهلت ثبت نام:

 -6-1متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ  1400/05/25لغایت  1400/06/03نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس سایت
موسسه کارآفرینان آواسالمت  http://avasalamat.orgاقدام نمایند.
 -6-2ثبت نام منو به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد پیگیري از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم
اینترنتی توسط داوطلب  ،اطالعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.
 -6-3به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 -6-4داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار ،به آگاهی از مفاد آگهی ثبت نام
نموده است و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 -6-5بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد ،لذا افراد در تکمیل فرم هاي مربوطه دقت الزم را به عمل
آورند.
 -7نحوه ثبت نام و مدارك موردنیاز :

 -7-1ورود به سامانه به آدرسhttp://avasalamat.org :
 -7-2تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها.
 -7-3آپلود فایل رزومه شامل ( نام  ،نام خانوادگی ،کد ملی ،شماره تماس ،آدرس مح ل سکونت  ،وضعیت تاهل ،سوابق تحصیلی ( مدرک و
معدل )  ،سوابق کاري ،سوابق تامین اجتماعی و فعالیت هاي مربوطه باشد) تمامی آیتم هاي مربوطه داراي امتیاز می باشد.

 -7-4تاییدیه نهایی با توجه به اطالعات وارد شده توسط داوطلب.
 -7-5اسکن و آپلود یک قطعه عکس  3*4که بایستی متناسب با توضیحات مندرج در زیر باشد.
 -7-6دریافت شماره پرونده و کد پیگیري.
 نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب:

فایل مربو به عکس خود را مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند:
 -1عکس  3*4تمام رخ
 -2به صورت ( 256سیاه و سفید) GrayScale

3ت ابعاد  :حداقل  200* 300پیکسل و حداکثر  300* 400پیکسل
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 -4درجه وضوح 100dpi :
 -5فرمت ذخیره JPG :

 -6حجم فایل  :حداکثر  150کیلو بایت
 -7عکسی تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد.
 -8تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد و عکس باید  3*4باشد.
 -9رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد.
 -8نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه :

کلیات:
الف  :نحوه پذیرش داوطلبان براساس  50درصد آزمون مصاحبه (پس از اعمال سهمیه ها) و  50درصد داشتن شرایط احراز مطابق با رزومه
ارسالی مورد تایید خواهد بود.
ب :انطباق مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاري دا وطلب در تقاضانامه ثبت نام و تایید آن از سوي نماینده موسسه و با نظارت
بیمارستان.
ج :بررسی رزومه هاي داوطلبان توسط بیمارستان.
 -10تذکرات :
 -10-1انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره ماخوذه در مصاحبه و رزومه ارسالی در رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشد
 .در صورت تساوي نمره ،مالک معدل مدرک تحصیلی و در صورت برابري معدل نظریه هسته گزینش بیمارستان قرار خواهد گرفت.
 -10-2داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان نهایی طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به اداره گزینش بیمارستان براي تکمیل
پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه  ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجاي وي به گزینش معرفی
خواهد کرد.
 -10-3بکارگیري نیروها به صورت تدریجی و پس آزمون مصاحبه بر اساس نمره برتر می باشد.
کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت میشود و مدارک الزم پس از اعالم نتیجه آزمون کتبی از
برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد .ثبت نام در آزمون و شرکت در آن ،حتی کسب باالترین نمره در بین
شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگهی باشد .در غیر اینصورت ثبت نام و
امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود پرونده وی مختومه میگردد و
هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی مسترد نخواهد شد.
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