
 «بسمه تعالي » 

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

 طرح عدالت و تعالی نظام سالمت 

 بصورت شرکتي  فناوری اطالعات سالمتکارشناس فراخوان جذب نیرو رشته شغلي آگهي 

کت رش ،هم السالم(علیت )و طهار عصمت اهل بیتپس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم )ص( و : مقدمه

بصورت    فناوری اطالعات سالمتکارشناس  رشته شغلياز در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیثریا سازان سپاهان  خدمات پیمانکاری

دیهای منناسنجش تورا از طریق  ایطشرلاواجدافراد  ،اصفهانعلوم پزشکي  جهت واحدهای تابعه دانشگاه ،نفرچهار اد ده تعب شرکتي

 يکتشرورت به ص وسایر ضوابط مراحل گزینشکردن طي  پس از (شغلي وانمندیهای تخصصي) مصاحبهجش تو سن تبي(ک ونزمآمي)عمو

  نماید. جذب به شرح ذیل

 تعاریف : اول بخش

 سااسبرا نآ ينشاود و مفااد امت اا يمار ازبرگا يکتباآزماون داوطلباان کاه بصاورت  عمومي و اختصاصيسنجش دانش  : کتبیآزمون 
 .باشد يمربوطه م يرشته شغلو  ميموع تعااطال

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

 انجام مادگي جسماني(آ تس)ازجمله تيصورت عملشغل ب ازیمورد ن یهایسنجش مهارت وتوانمند  یست که براا  يآزمون: یآزمون عمل

 .دوشیم

ف های طارن وشاالل درشارکتیمعلاول هیساهم ، ثاارگرانیا هیکه در زمان ثبت ناام، مشاموس ساهم شودیاطالق م يخصش به : زادوطلب آاد

 .نباشد اجارم ل و..( ،مین نیروی انساني،حجمي قرارداد دانشگاه)تا

 قانون جذب هیهمدرصد س 3ز ا دهفاس استمشمو يستیسازمان بهزنامه از  يفرعشود که با ارائه م ياطالق م فردیبه :  بهزیستیداوطلب 

 .باشد يم افراد بهزیستياز حقوق  تیحما

 هستند : ریز دموار شامل ثارگرانیا: ثارگریداوطلب ا

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

 ه هابهر ج د بانهشش ماه حضو ر داوطلل قارزمندگا ن با سابقه حد نجانبازا

همسر و فرزندان رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ما ه حضو ر  نادگآزا

 هه هاداوطلبانه در جب

 و پنج درصد ستیر بیفرزندا ن جانبازان ز هد ادا ن شر و فرزنهمس

 ساس اسار ت کیز ا ن کمترفرزندا ن آزادگا و پنج درصد و باالتر ستیهمسر و فرزندان جانبازا ن ب

 کی یساس و باال  کی یا ارد گا نن آزاد زندارفهمسر و 

 سا س اسارت 

- 

 - دیو برادر شه هرپدر، مادر، خوا

 ا عبارتند از :ه ههحضور داوطلبانه در جب دتم دییأتذکر: مراجع ت    

 .دخوع وبمسلح در مورد رزمندگان مت یروهاین یها از رد ه کیهر  يانسان یروی. معاونت ن1

 يمردم یروهایو ن انیجیدر مورد بس يضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمستم جیبسسازمان  يانسنا یروین. معاونت 2

 غلشالل و صنوف آزاد و افراد فاقد شن مصاحبا دولت و نیاز مستخدم اعم

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

 



 یکترشجذب  یو اختصاص یعموم طیارش:  دومخش ب

 : نداوطلبا یومعم طیاشرالف( 

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران  -

 رح درقانون اساسي مطدیان رسمي کشور ي از االم یا یکتدین به دین مبین اس -

 داشتن تابعیت ایران -

 رادران(ه بژیو)از خدمت داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم  -

 انگردانروو ر مخد ات وموادانیخداعتیاد به عدم  -

 عدم سابقه م کومیت جزایي موثر -

 جع قانوني ای مراموجب آرهای دولتي بهدستگاهدر  جذبنداشتن منع  -

 .های دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشندداوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پیماني سایر دستگاه-

قرار داد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان )به قسمت  انساني طرفن نیروی میتاد ارداهای طرف قر تکتغاس نیروهای شالل در شراش عدم

 (تذکرات آگهي مراجعه گردد

بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت  ، شوندمي جذب آنانایي برای انجام کاری که برای توسالمت جسماني ورواني و شتندا -

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اءنما

 : بانطلاود صاصیشرایط اخت (ب

   هيساس تمام تا تاریخ انتشار آگ 40ساس سن تمام و حداکثر  20تن حداقل اشد : یسنشرایط  -

 ر سن مقرر اضافه خواهد شد.ه تاییدیه های معتبر به حداکثائصره: موارد ذیل به شرط اربت

 رط حداکثرسن معاف مي باشند.،ازشراالتوبت اراسس ساآزادگان یک ازان وفرزندان،فرزندان جانبداهش ،فرزندانجانبازان،آزادگانالف( 

عایت حداکثرسن های اعالم شده در ذیل مي زمون،مکلف به رام درآدرصد درصورت ثبت ن5درصد و  25ه سهمی نسایر مشمولی ب(

 ند شد.شند،درلیر اینصورت ازادامه فرآینداستخدام حذف خواهبا

 س ساپنج ید به میزان هدر وهمسر وبرادروخواهر شوماپدر (ج

ن بستری شدن ویا استراحت دت زماها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور درجبهه وهمچنین م چ(داوطلباني که درجبهه

  جبهه ها وحیت درپزشکي رزمندگان داوطلب دراثرمجر

 بازید( مدت خدمت سر

شکان وپیراپزشکان تیاری ویادرقالب تمدیدطرح(رابه استناد قانون خدمت پزخا انساني موظف)اجباری یا ویرن تمدر(دواطلباني که طرح خ

 متعهدین خدمت قانون مذکورانجاوم داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

 زیو ن تاهلبه ازاء ياسالم یمجلس شورا 24/07/1400مصوب  تیجمع ياز خانواده و جوان تیقانون حما 15الف ماده  دنتناد ببه اس و(

 . خانم()دشویاضافه م يسن تیده سقف م دوب اسس 5ثر تا حداک کساسیداشتن هر فرزند 
 مي باشند( ثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه)اید بود.هاخون شتریبسال  15ال از ر هر حد ناه به سن داوطلبات اضافه شدسنو ع: مجمونکته

 

 :  درک تحصیلیم -

کلیه آمار: و آمار موضوعی ) کارشناسی کتابداری درشاخه پزشکی عات سالمت /ری اطالفناو یکارشناسمدرک تحصیلی صرفا 

  ضی(تی وریاار زیسآمگرایش ها ،

 

 



 اقاضد تر: محل های مو ش سومخب

 

 

 

 

 

 

  : رمابخش چه

 در آزمون منا مراحل ثبت

 ن:ضیازمان ثبت نام متقا نحوه و الف(

 1401 / 11 /06خمور  شنبهپنج زرو 24ساعت کثر تاداح 1401 /1/11مورخ هشنب روز صبح  8ساعت هستند از زم مل طیواجد شرا انیمتقاض

 .دنینمافت یادر کدرهگیریو  اقدام ir98ttps://payamh.: ينتنتریا يانانه به نشسامدر  يکیونترم الکان تبه ثبنسبت 

 شد. اهدخون دیدتم نام بتث مدتوجه  چیشد و به ه دهده نخوااثر دا بینام ناقص ترت به ثبت :1نکته

 ننام درآزموت ثب مدارک مورد نیازب( 

،آمار شکيسالمت / کتابداری در شاخه پز ری اطالعاتمدارک پزشکي / فناو شناسيي کارصل مدرک ت صیلبارگذاری تصویر ا -

 سالمتات العاطاوری جهت رشته شغلي فن ها ،آمار زیستي وریاضي( موضوعي )آمار :کلیه گرایش

 ) پشت و رو ( ياصل کارت مل ریتصو یذاربارگ -

قانون  15ه ماد يسردر صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بر ود )فر  ات آنتمام صف امضمانه به ناماصل شناس ریتصو یذاربارگ -

  ی اسالمي (مجلس شورا 19/08/1400جواني جمعیت مصوب  و هداوانخز ا ایتحم

 رادران(ب ژهی)و دائم تیمعاف ای يعموم فهیت نظام وظدمخ انیات پکار صلا ریوصت یربارگذا -

 ( يبوم ازیاستفاده از امت انیمتقاض یصرفا برا) نودب يبوم داس بر مدارکاصل  ریتصو یبارگذار –

 (یثارگریا هیدارندگان سهم یبرای )ررگثایا بر ساد رکدام اصل ریتصو یربارگذا -

 (يستیز)سازمان به ربطیحسب مورد از مراجع ذ (یعاد نیمعلوللیت )گواهي معلو لاص ریتصو یبارگذار - 

 گرفته شده باشد . یرکه در ساس جا يفا اض یها  هیبدون حاش ينلرسپ 3×4کس ع یبارگذار -

 و در قالب  تیلوبایک 100 رثکاحد و تیبا ولیک 50عکس  لیفا حداقل حجمJPG باشد . دیبا 

 باشد . يقابل قبوس نم اسنامه و مدارک مشابهشن ،يکارت مل یيشناسا یها کارت یاسکن عکس از رو 

 ص باشد .مشخ ت آنان به طور کاملاب و صورجح با دیزن با انیکس متقاضع 

 د.دارنشرکت در آزمون را ن هزاجا وود ش يماطل ب يثبت نام متقاض رمعتبر،یدر صورت استفاده از عکس ل 

رساني برای زماان و مکاان  عاطال را جهت  /:ir98ampay/https. لبین مکلف هستند سایتداوط : آزمون یارزمان و مکان برگز  ج(

شاماره  ابراینوطلاب ارسااس خواهاد شاد.بندارای فارد امک هم بضمنا پیک نمایند.روزانه چ به صورت صاحبه شغلي ن کتبي ، مموجام آزان

ر شاده کارد ذي است با توجه به موباشد.بدیهکه دایما فعاس و در دسترس  رددثبت گ  payam98در سامانه  نام تتلفن همراهي در زمان ثب

ق هر گونه اعتارا  از بود و ح لب خواهدرفا بر عهده داوطنیرو ، ص اطالع رساني مراحل فراخوان جذبز گاهي اه عدم آدر صورت هرگون

 خواهد گردید.ن سلب ایشا

 

 

 

 زنیا مورد تعداد ی خدمتفیایارمحل جغ
 تجنسی

 ایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلیرش
 دمر زن

 * * نفر  4  بیمارستان گلدیس شاهین شهر

،کتابداری  فناوری اطالعات سالمت، کارشناس

ه کلیآمار آمار موضوعی ) درشاخه پزشکی،

 ضی(رایش ها ،آمار زیستی وریاگ

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


 ایج :نت داوطلبان و اعالم رشی: نحوه پذپنجم بخش 
 : کتبيآزمون  بالف( تعیین حدنصا

 امتیاز ترینین نمره کل سه نفر دارای باالنگدرصد میا50آزمون کتبي =  صابن دح

  نمي باشد.ي درصد الزام 25تبي برای مشمولین نمره آزمون ککسب حدنصاب  -

 .لزامي استیه آزاد ادرصد بهزیستي و سهم3درصدایثارگری ،5ین ای مشمولمون کتبي برنمره آزدنصاب کسب ح-

 بوطهن ومقررات مربا رعایت کلیه قوانی تي خدمم ل جغرافیایسه برابرظرفیت  انبه میز )آزمون کتبي(ه اوسرحلن مفته شدگاایج پذیرب( نت

 ردد.بارگذاری مي گ  ir98://payamttpsh.ه آدرسشرکت ب رسایتد، جهت انجام مصاحبه شغلي 

 ه:بررسي و جمع بندی امتیاز مکتسبج( 

و آزماون شاغلي ش توانمنادیهای تخصصاي ) مصااحبه سنجدرصد نمره  30و  نمندیهای عمومي)آزمون کتبي(تواش سنج نمرهرصد د70  -

 .مالک امتیاز  مي باشد ("تست جسماني "عملي

 د:گرددرصد( اضافه می03درصد+07به)کتسم نمره حداکثر یر بهتبصره: موارد ز

 مي گیرد.ارم اسبه و مالک عمل قر (1/  4 ) مو چهارده کی بیضربا  نشهرستا ينمره مکتسبه داوطلبان بوم -

هر  زین و اهلتبه ازاء ياسالم یمجلس شورا 15/07/1400مصوب  تیجمع ينانواده و جوااز خ تیقانون حما 15ناد بند ب ماده به است -

 . م(انخ)آقا/ دش هدخوا اضافهنمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد  رصدمجموعاً حداکثر تا ده د ودو درصد فرزند 

 د( اعالم نتایج:

وپنج  تسی، بمورداشاره د صدر 30. از ابدی يم صاختصا نثارگرایا رشیپذ یومقررات برا نیآن برابر قواند درص  30 آگهيکل مجوز از  -

د و بااالتر رصاد ( 25 )پنج و ستیان بمسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازو ه فرزندانغل ون وآزادگان فاقد شبه جانبازاد صرد ( 25 )

 ثاارگرانیو امورا دیشاه ادیابن یه از ساوشاد يمعرفا دیهر شااداسارت و خواهر و بر کساسی یاالساس و ب کی آزادگان رانو فرزندان و همس

 ون آناان زناداو فر رهمسامااه حضاور داوطلباناه در جبهاه هاا و 6اقل به رزمندگان با سابقه حد زیرا ن هماندیباق هیسهمدرصد  (5)و پنج استان

 .دابی يص ماختصا ارتاس یکساسریان زد وآزادگدرص ( 25 )پنج و تسیب ریرزندان جانبازان زف

 ذیرفت.پ واهدورت خصو براساس نمره فضلي  رایطواجد شبان داوطل ریارقابت با س قیاز طر ثارگرانیا هیهمدرصد س 30د بر ازام رشیپذ -

وطه برخاوردار خواهناد درصد سهمیه قانوني مرب (3ه ترتیب نمره فضلي ازسه )ب يج درآگهمندرایط دن شربه شرط دارا بو سهمیه بهزیستي -

 (باشند داشتهت )طب کار(سنجش سالم طریهساس نبرا را میشوند جذب آن ی برا که ی کار انجام برای الزم یيتوانا ایدب نلیمعلو)بود.

 .بان الزامي استو( برای داوطلرذخیره نیرو)رزک نب در بااوطلرد دندن فجهت باقي ما مجموع کل آزموندرصد 50صاب کسب حد ن-

 مالک عمل خواهد بود. یانضلي متقاضمره فیه های تک ظرفیت صرفا سهمیه ،ندرسهم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تذکراتبخش ششم : 

وم پزشاکي اصافهان مشاروط ماي باشاد. نیروهاای شاالل در شارکتهای ثبت نام نیروهای شالل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه عل -

پیمانکاری طرف قرارداد )تامین نیروی انساني( فقط با اعالم انصراف یک ماه قبلي و کتبي یاا اتماام قارارداد و یاا ارائاه تساویه حسااب 

 ي دیگری( را خواهند داشتترکیبي( سایر شرکتهای مورد اشاره )حتي رشته شغل-مصاحبه-امکان شرکت درفراخوان )ازمون

رشته و گارایش ت صایلي( آناان مطاابق باا  -داوطلبان طرفا در صورتي مي توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک ت صیلي )مقطع -

رشته و گرایش ت صیلي( مندرج در شرایط احراز مشالل قید شده در آگهاي جاذب یکساان باوده و  -عناوین مدرک ت صیلي )مقطع

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

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلاب خواهاد باود و اگار در هار مرحلاه از  -

طالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي اسات از اداماه خادمت مراحل ثبت نام ، امت ان و جذب م رز شود که داوطلب ا

فرد خاطي جلوگیریخواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی م روم خواهد شاد ، حتاي در صاورت عقاد قارارداد و شاروع بکاار ، 

 مربوطه سلب مي شود .  قرارداد  فرد مزبور لغو و بال اثر مي گردد و حق اعترا  از داوطلب برابر قوانین و مقررات

داوطلب بایستي به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشد . الزه باه ذکار اسات ماالک عمال بارای تااریخ گاواهي  -

 فرالت از ت صیل ، معافیت دائم و پیان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و مالک م اسبه سن ، اولین روز ثبت نام مي باشد.

باه اطاال ع  ir98https://payam. اینترنتي باه آدرس: ایق درگاهیح از طرصالیمراجع ذ دییپس از تأ هایينن شدگا هرفتیپذ ياسام -

 .دیداوطلبا ن خواهد رس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://payam98.ir/


یتعال بسمه »  » 
 

........................................رکتش م ترم مدیرعامل  

از: ...................  شغلي رشته یلت صال فارغ                     ... ........: ........باکدملي...... .............بنجانای  

زشکانپیراپو پزشکان خدمت طرح نونقا مشموس.          ..................لغایت...................تاریخ  

تداوم..................انبیمارست/مرکز/بکهشدر...................یتلغا...................یخوازتار....... ..................بیمارستان/رکزم/هدرشبک  

.ام نموده دریافت طرح پایان گواهي و نموده راطي خدمت طرح . 

شگاهدان های بیمارستان و درماني وزشيآم درمراکز 19 -وویدک ویژه طرح تداوم شموسم حاضر درحاس میگردم متعهد  

باشم نمي اصفهان يپزشک علوم  

:دگيخانوا امون نام   

 

 

 

 

 

                                                                                   

 نگشت ا واثر اامض                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


