
 «بسمه تعالي » 

 مدظله العالی(() حضرت امام خامنه ای) دانش بنیان، اشتغال زایی سال تولید،

 

 طرح عدالت و تعالی نظام سالمت 

 

 بصورت شرکتي خدمات اخوان جذب نیرو رشته شغلي فرآگهي 
 

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

 بصورت شرکتي  خدمات عمومي رشته شغليدر نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز شرکت خدمات پیمانکاری یکتا محبوب سالمت 

و سنجش  عمومي)آزمون کتبي(سنجش توانمندیهای را از طریق  واجدالشرایطافراد  ،بیمارستان حضرت زینب )س( جهت 

  نماید. جذب به شرح ذیل شرکتيصورت ب وسایر ضوابط مراحل گزینشکردن طي  پس از ليمصاحبه شغ توانمندیهای تخصصي

 تعاریف : اول بخش

سنجش توانمنددهای عمدومي )آزمدون کتبدي ( وسدنجش توانمنددیهای تخصصي)مصداحبه شدغلي(  : مصاحبه/ترکیبی (/کتبی )آزمون
د و مفداد امتحداني آن براسداط اطالعدات عمدومي و رشدته شدغلي مصاحبه یا ترکیبي  برگدزار مدي شدو -داوطلبان که بصورت آزمون کتبي

 مربوطه مي باشد.

 0باشدی نم قابل سنجش يآزمون کتب قیاست که ازطر يتخصص یهایتوانمند یسنجش حضور : شغلیمصاحبه 

 .نباشدن یمعلول هیسهم ، ثارگرانیا هیکه در زمان ثبت نام، مشمول سهم شود ياطالق م يبه شخص : داوطلب آزاد

 قانون جذب هیدرصد سهم 3مشمول استفاده از  يستیسازمان بهزنامه از  يشود که با ارائه معرف ياطالق م فردیبه :  بهزیستیداوطلب 

 .باشد يم افراد بهزیستياز حقوق  تیحما

 هستند : ریشامل موارد ز گرانرثایا: ثارگریداوطلب ا

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

 ه هار جبهلبانه در داوطرزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضو نازجانبا

ه حضو ر رزمندگان با سابقه حداقل شش ما و فرزندانهمسر نآزادگا

 هه هاداوطلبانه در جب

 و پنج درصد ستیر بین جانبازان زفرزندا ان شهدر و فرزنداهمس

 تسال اسار کیفرزندان آزادگان کمتراز و پنج درصد و باالتر ستین بازهمسرو فرزندان جانبا

 کی یسال و باال کی یهمسرو فرزندان آزادگان دارا

 ل اسارتسا 

- 

 - دیادر شهرو بهرپدر، مادر، خوا

   

 ها عبارتند از : همدت حضور داوطلبانه در جبه دییتذکر: مراجع تأ  

 .دمسلح در مورد رزمندگان متبوع خو یروهاین یها هدراز  کیهر  يانسان یروی. معاونت ن1

 يمردم یروهایو ن انیجیدر مورد بس يمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جیسازمان بس يانسان یروی. معاونت ن2

 غلشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شدولت و صاحبان م نیاز مستخدم اعم

 .اندر مورد جهادگر یوزارت جهاد کشاورز يمعاونت توسعه و منابع انسان. 3

 



 

 یجذب شرکت یو اختصاص یعموم طیشرا:  دومخش ب

 : نداوطلبا یعموم طیشراالف( 

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران  -

 رح درقانون اساسي الم یا یکي از ادیان رسمي کشور مطتدین به دین مبین اس -

 داشتن تابعیت ایران -

 )ویژه برادران(ظیفه عمومي یا معافیت دائمخدمت وداشتن کارت پایان  -

 و روانگرداندخانیات ومواد مخدر  اعتیادعدم  -

 عدم سابقه محکومیت جزایي موثر -

 موجب آرای مراجع قانوني های دولتي بهدستگاهدر  جذبنداشتن منع  -

 ه و بازخرید خدمت باشند.های دولتي و یا بازنشستداوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پیماني سایر دستگاه-

بر اساط دستورالعمل مصوب از سوی هیأت  ، شوندمي جذب داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن -

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهانامناء 

 

 : ب( شرایط اختصاصی داوطلبان

 تمام تا تاریخ انتشار آگهيسال  32سال سن تمام و حداکثر  20داشتن حداقل  : یسنشرایط  -

 تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

جانبازان، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر ، از شرط حداکثر سن معاف مي -1

 باشند.

% در صورت ثبت نام در آزمون ، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده در ذیل مي باشند در  5و  %25 سایر مشمولین سهمیه-2

 غیر اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.

 سال 5پدر ومادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان  -          

ده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا            وطلبانه خدمت نموبهه ها به طور داداوطلباني که در ج -          

 استرا حت پزشکي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها    

 ویژه آقایان مدت خدمت سربازی-4

 کثر سن مقرر افزوده مي شود.سال به حدا 5 ر صورت وجود سابقه بیمه ، تا سقفدر خصوص نیروهای جدید الورود د -5

درخصوص نیروهایي که در سنوات گذشته به صورت مستمر در دانشگاه مشغول و هم اکنون نیز فعالیت آنها ادامه دارد ، مدت  -6

در خصوص نیروهایي که در سنوات گذشته به صورت غیر مستمر در موسسه -سابقه بیمه مستمر به حداکثر سن افزوده مي شود.

منوط به ارائه رضایت عملکرد از آخرین محل خدمت در دانشگاه به  سال 8یت بوده اند سوابق بیمه ای غیر مستمرتا سقف مشغول فعال

 حداکثر سن مقرر افزوده مي شود . بدیهي است در صورت عدم ارائه رضایت عملکرد امکان بکارگیری فراهم نخواهد

 زیو ن تاهلبه ازاء ياسالم یمجلس شورا  24/07/1400مصوب  تیجمع ياده و جواناز خانو تیقانون حما 15به استناد بند الف ماده   -7

 دشو ياضافه م يسن تیسال به سقف محدود 5تا حداکثر  کسالیداشتن هر فرزند 
 مي باشند طهثارگران تابع قوانین و مقررات مربو)اینخواهد بود. شتریسال ب 15: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از نکته

 



  مدرک تحصیلی صرفا دیپلم عاممدرک تحصیلی :  -

 

 محل های مورد تقاضابخش سوم : 

 محل جغرافیایی خدمت
تعداد مورد 

 نیاز

 جنسیت
 شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

 توضیحات
 مرد زن

 دیپلم عام الف(  صرفا  * * نفر2           بیمارستان حضرت زینب )س(

 

 مراحل ثبت نام در آزمون : چهارم بخش

 زمان ثبت نام متقاضیان: نحوه و الف(

روز پنجشنبه مورخ   24حداکثر تا ساعت  01/11/1401صبح روز شنبه مورخ  8ساعت متقاضیان واجد شرایط ملزم هستنداز 

 دریافت نمایند. کدرهگیریاقدام  و  ir98https://payam.  نسبت به ثبت نام الکترونیکي در سامانه به نشاني اینترنتي:06/11/1401

 نخواهد شد. دینام تمد وجه مدت ثبت چیاثر داده نخواهد شد و به ه بینام ناقص ترت به ثبت :1نکته

 مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمونب( 

 صرفا دیپلم عام يلیاصل مدرک تحص ریتصو یبارگذار-

 ) پشت و رو ( ياصل کارت مل ریتصو یبارگذار -

قانون  15)فرد و در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسي ماده  تمام صفحات آن انضمامه باصل شناسنامه  ریتصو یبارگذار -

  مجلس شورای اسالمي ( 24/07/1400 حمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب

 برادران( ژهیدائم )و تیمعاف ای يعموم فهینظام وظخدمت  انیاصل کارت پا ریتصو یبارگذار -

 (یثارگریا هیدارندگان سهم یبرای )ثارگریاصل مدارک دال بر ا ریتصو یبارگذار -

 (يستی)سازمان بهز ربطیحسب مورد از مراجع ذ (یعاد نیمعلولگواهي معلولیت )اصل  ریتصو یبارگذار - 

 گرفته شده باشد . یرکه در سال جا يضا فا یها  هیبدون حاش يپرسنل 3×4عکس  یبارگذار -

 تبصره : گواهي انجام خدمات قانوني پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت بارگذاری -

 و در قالب  تیلوبایک 100و حداکثر  تیبا لویک 50عکس  لیحداقل حجم فاJPG باشد . دیبا 

 باشد . يقابل قبول نم هشناسنامه و مدارک مشاب ،يکارت مل یيشناسا یکارت ها یاسکن عکس از رو 

 (صرفا عکس هایي مورد قبول مي باشد که به صورت اسکن در سامانه بارگذاری گردد ) 
 

 ir98https://payam.داوطلبین مکلف هستند به سایت شرکت به ادرط اینترنتي   : آزمون یزمان و مکان برگزار  ج(

ی زمان و مکان انجام آزمون کتبي ، مصاحبه شغلي ، به صورت  روزانده کدک نمایند.ضدمنا پیامدک هدم بدرای فدرد جهت اطالع رساني برا

 داوطلب ارسال خواهد شد.

ترط ثبدت گدردد کده دائمدا فعدال و در دسدir98https://payam.: شدماره تلفدن همراهدي در زمدان ثبدت ندام در سدامانه  یادآوری

باشد.بدیهي است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهي از اطالع رساني مراحل فراخوان جذب نیرو ، صرفا بدر عهدده 

 داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

 

  ایجداوطلبان و اعالم نت رشینحوه پذ: پنجم بخش 

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


 : کتبيآزمون  الف( تعیین حدنصاب

 میانگین نمره کل سه نفر دارای باالترین امتیاز درصد 50نصاب آزمون کتبي =  حد

  نمي باشد.الزامي به باالتر ایثارگری درصد  25کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي برای مشمولین  -

 .ي استدرصد بهزیستي و سهمیه آزاد الزام3درصدایثارگری ،5کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي برای مشمولین -

جهت انجام مصاحبه  با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطهبه میزان سه برابرظرفیت  )آزمون کتبي(ب( نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول

 مي گردد. انتخابشغلي 

 بررسي و جمع بندی امتیاز مکتسبه:ج( 

 .مالک امتیاز  مي باشد وانمندیهای تخصصيسنجش تدرصد نمره  70سنجش توانمندیهای عمومي)آزمون کتبي( و  نمره درصد 30  -

 گردد: درصد( اضافه مي70درصد+30مکتسبه) : موارد زیر به حداکثر نمره1تبصره

 مي گیرد.محاسبه و مالک عمل قرار (1/  4 ) و کهاردهم کی بیبا ضر شهرستان ينمره مکتسبه داوطلبان بوم -

هر  زیو ن تاهلبه ازاء ياسالم یمجلس شورا 24/07/1400 مصوب تیجمع يجوان از خانواده و تیقانون حما 15به استناد بند ب ماده  -

  شد خواهد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه مجموعاً حداکثر تا ده درصد وفرزند دو درصد 

 د( اعالم نتایج:

 تسدی، بمورداشداره د صددر 30. از ابددی يمد صااختصد ثارگرانیا رشیپذ یومقررات برا نید آن برابر قواندرص  30 آگهياز کل مجوز  -

درصدد و  ( 25 )وپنج  ستیو همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان ب فرزندانغل ود به جانبازان وآزادگان فاقد شصدر ( 25 )وپنج 

و  دیشده ادیدبن یشدده از سدو يمعرفد دیاسدارت و خدواهر و بدرادر شده کسدالی یسدال و بداال کید آزادگدان باالتر و فرزنددان و همسدران

و  رهمسدمداه حضدور داوطلبانده در جبهده هدا و 6به رزمندگان با سدابقه حدداقل  زیرا ن ماندهیباق هیدرصد سهم (5)و پنج استان ثارگرانیامورا

 .ابدی يص ماختصا ارتاس یکسالرید وآزادگان زدرص ( 25 )وپنج  تسیب ریفرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز

 واهددورت خصدو براسداط نمدره فضدلي  رایطداوطلبدان واجدد شد ریارقابدت بدا سد قیاز طر ثارگرانیا هیهمدرصد س 30مازاد بر  رشیپذ -

 پذیرفت.

( درصد سهمیه قانوني مربوطه برخوردار خواهند 3به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي به ترتیب نمره فضلي ازسه ) سهمیه بهزیستي -

 (باشند داشتهریه سنجش سالمت )طب کار(براساط نظ را شوند مي جذب آن ی برا که یکار انجام یبرا الزم توانایي باید معلولین)بود.

 .الزامي است و( برای داوطلبانرجهت باقي ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو)رز مجموع کل آزموندرصد 50کسب حد نصاب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکرات:  ششمخش ب



طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مشدروط مدي باشدد. نیروهدای شداغل در شدرکتهای  ثبت نام نیروهای شاغل در شرکتهای -

پیمانکاری طرف قرارداد )تامین نیروی انساني( فقط با اعالم انصراف یک ماه قبلي و کتبي یا اتمدام قدرارداد و یدا ارائده تسدویه حسداب 

 ورد اشاره )حتي رشته شغلي دیگری( را خواهند داشتترکیبي( سایر شرکتهای م-مصاحبه-امکان شرکت درفراخوان )ازمون

رشته و گرایش تحصدیلي( آندان مطدابق بدا  -داوطلبان طرفا در صورتي مي توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلي )مقطع -

کسدان بدوده و رشته و گرایش تحصیلي( مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهي جدذب ی -عناوین مدرک تحصیلي )مقطع

 رشته و گرایش تحصیلي( داوطلب در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد. -همچنین مدرک تحصیلي ثبت نامي )مقطع

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهدد بدود و اگدر در هدر مرحلده از  -

ذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است از ادامده خددمت مراحل ثبت نام ، امتحان و ج

فرد خاطي جلوگیریخواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ، حتدي در صدورت عقدد قدرارداد و شدروع بکدار ، 

 ب برابر قوانین و مقررات مربوطه سلب مي شود . قرارداد  فرد مزبور لغو و بال اثر مي گردد و حق اعتراض از داوطل

داوطلب بایستي به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشد . الزه به ذکدر اسدت مدالک عمدل بدرای تداریخ گدواهي  -

 روز ثبت نام مي باشد. فراغت از تحصیل ، معافیت دائم و پیان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن ، اولین

به اطدال ع  ir98https://payam. اینترنتي به آدرط: ایق درگاهیح از طرصالیمراجع ذ دییس از تأپ هایينن شدگا هرفتیپذ ياسام -

 .دید رسداوطلبا ن خواه
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