
 «بسمه تعالي » 

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

 بصورت شرکتي کمک پرستارفراخوان جذب نیرو رشته شغلي آگهي 

کت خدمات رش ،علیهم السالم(پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم )ص( و اهل بیت عصمت و طهارت ): مقدمه

جهت ،نفر  سه به تعداد  بصورت شرکتي کمک پرستار  رشته شغليدر نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز ثریا سازان سپاهان  پیمانکاری

و سنجش  کتبي( عمومي)آزمونسنجش توانمندیهای افراد واجدالشرایط را از طریق  ،اصفهانعلوم پزشکي  واحدهای تابعه دانشگاه

  نماید. جذب به شرح ذیل شرکتيبه صورت  وسایر ضوابط مراحل گزینشکردن طي  پس از (شغلي توانمندیهای تخصصي) مصاحبه

 تعاریف : اول بخش

 براساا  آن يشاود و مفااد امتناان يبرگازار ما يکتباآزماون داوطلباان کاه بصاورت  عمومي و اختصاصيسنجش دانش  : کتبیآزمون 
 .باشد يمربوطه م يته شغلرشاطالعات عمومي و 

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

 انجام )ازجمله تست آمادگي جسماني(يصورت عملشغل ب ازیمورد ن یهایسنجش مهارت وتوانمند  یست که براا  يآزمون: یآزمون عمل

 .شودیم

ن وشاالل درشارکتهای طار  یمعلاول هیساهم ، ثاارگرانیا هیکه در زمان ثبت ناام، مشاموس ساهم شودیطالق ما يبه شخص : داوطلب آزاد

 .نباشد اجارمنل و..( ،قرارداد دانشگاه)تامین نیروی انساني،حجمي 

 قانون جذب هیمدرصد سه 3مشموس استفاده از  يستیسازمان بهزنامه از  يشود که با ارائه معرف ياطالق م فردیبه :  بهزیستیداوطلب 

 .باشد يم افراد بهزیستياز حقوق  تیحما

 هستند : ریشامل موارد ز ثارگرانیا: ثارگریداوطلب ا

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

 ه هارزمندگا ن با سابقه حداقل شش ماه حضو ر داوطلبانه د ر جبه جانبازان

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

 هه هاداوطلبانه در جب

 و پنج درصد ستیر بیفرزندا ن جانبازان ز همسر و فرزندا ن شهد ا

 ساس اسار ت کیفرزندا ن آزادگان کمتر از  و پنج درصد و باالتر ستیهمسر و فرزندان جانبازا ن ب

 کی یساس و باال  کی یهمسر و فرزندا ن آزادگا ن دارا 

 سا س اسارت 

- 

 - دیو برادر شه هرپدر، مادر، خوا

 ه ها عبارتند از :همدت حضور داوطلبانه در جب دییتذکر: مراجع تأ    

 .دمسلح در مورد رزمندگان متبوع خو یروهاین یها از رد ه کیهر  يانسان یروی. معاونت ن1

 يمردم یروهایو ن انیجیدر مورد بس يپاه پاسداران انقالب اسالممستضعفان س جیسازمان بس يانسان یروی. معاونت ن2

 غلشالل و صنو  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 طی: شرا دومخش ب



 : نلباداوط 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 -

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( -

 گردانو رواندخانیات ومواد مخدر  اعتیادعدم  -

 عدم سابقه منکومیت جزایي موثر -

 موجب آرای مراجع قانوني های دولتي بهدستگاهدر  جذبنداشتن منع  -

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

نیروی انساني طر  قرار داد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان )به قسمت عدم اشتغاس نیروهای شالل در شرکت های طر  قرارداد تامین 

 (تذکرات آگهي مراجعه گردد

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

 دانشگاه علوم پزشکي اصفهانامناء 

 ن :ب( شرایط اختصاصی داوطلبا

 ساس تمام تا تاریخ انتشار آگهي 40ساس سن تمام و حداکثر 20داشتن حداقل  شرایط سنی : -

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

االتر ، از شرط حداکثر سن معا  مي جانبازان، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک ساس اسارت و ب-1

 باشند.

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

 اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذ  خواهند شد.

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

داوطلباني که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا             -          

 استرا حت پزشکي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها    

 مدت خدمت سربازی ویزه آقایان-4

 ساس به حداکثر سن مقرر افزوده مي شود. 3ای جدید الورود در صورت وجود سابقه بیمه ، تا سقف در خصوص نیروه -5

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

 سابقه بیمه مستمر به حداکثر سن افزوده مي شود

روهایي که در سنوات گذشته به صورت لیر مستمر در موسسه مشغوس فعالیت بوده اند سوابق بیمه ای لیر مستمرتا در خصوص نی -7

ساس منوط به ارائه رضایت عملکرد از آخرین منل خدمت در دانشگاه به حداکثر سن مقرر افزوده مي شود . بدیهي است در  8سقف 

 .فراهم نخواهدصورت عدم ارائه رضایت عملکرد امکان بکارگیری 

 زیو ن تاهلبه ازاء ياسالم یمجلس شورا  24/07/1400مصوب  تیجمع ياز خانواده و جوان تیحما نقانو 15به استناد بند الف ماده   -8

 .شودي اضافه م يسن تیساس به سقف مندود 5تا حداکثر  کساسیداشتن هر فرزند 
 )ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه مي باشندنخواهد بود. شتریسال ب 15از  : مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حالنکته

 

 مدرک تنصیلي صرفا دیپلم عام و گواهینامه کمک پرستاری معتبرو مورد تائید مقامات زیربطمدرک تحصیلی :  -



 : محل های مورد تقاضا بخش سوم

 

 

 

 

 

  : بخش چهارم

 م در آزموننا مراحل ثبت

 نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان: الف(

روز پنجشانبه ماور    24حاداکثر تاا ساات   01/11/1401ماور  صاب  روز شانبه  8ساات  متقاضیان واجد شارایط ملازم هساتنداز 

دریافات  کددرهییریاقادام  و  ir98https://payam.  نسبت به ثبت نام الکترونیکاي در ساامانه باه نشااني اینترنتاي:06/11/1401

 .نمایند.

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

 ب( مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

 مدرک تنصیلي صرفا دیپلم عام و گواهینامه کمک پرستاری معتبرو مورد تائید مقامات زیربط يلیاصل مدرک تنص ریتصو یبارگذار-

 ي ) پشت و رو (اصل کارت مل ریتصو یبارگذار -

قانون  15)فرد و در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسي ماده  تمام صفنات آن به انضماماسنامه اصل شن ریتصو یبارگذار -

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

 برادران( ژهیدائم )و تیمعاف ای يعموم فهیخدمت نظام وظ انیاصل کارت پا ریتصو یبارگذار -

 ی(ثارگریا هیدارندگان سهم یبرای )ثارگریاصل مدارک داس بر ا ریتصو یبارگذار -

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

 گرفته شده باشد . یکه در ساس جار ياضا ف یها  هیبدون حاش يپرسنل 3×4عکس  یبارگذار -

 واهي انجام خدمات قانوني پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت تبصره : گبارگذاری -

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

 باشد . يشناسنامه و مدارک مشابه قابل قبوس نم ،يکارت مل یيشناسا یکارت ها یاسکن عکس از رو 

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

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

کتبي ، مصاحبه شغلي ، به صاورت  روزاناه  اک نمایند.ضامنا پیاماک هام بارای فارد  جهت اطالع رساني برای زمان و مکان انجام آزمون

 داوطلب ارساس خواهد شد.

ثبات گاردد کاه دائماا فعااس و در دساتر  ir98https://payam.: شاماره تلفان همراهاي در زماان ثبات ناام در ساامانه  یادآوری

ه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهي از اطالع رساني مراحل فراخوان جذب نیارو ، صارفا بار عهاده باشد.بدیهي است با توج

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

 

  ایجداوطلبان و اعالم نت رشینحوه پذ: پنجم بخش 

 تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
 جنسیت

 ز از نظر مدرک و رشته تحصیلیشرایط احرا
 مرد زن

 * *  نفر 2   بیمارستان گلدیس شاهین شهر
گواهینامه کمک -دیپلم عام صرفاً 

    پرستاری معتبر

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


 الف( تعیین حدنصاب آزمون کتبي :

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

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

 درصد بهزیستي و سهمیه آزاد الزامي است.3درصدایثارگری ،5کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي برای مشمولین -

دگان مرحله اوس)آزمون کتبي( به میزان سه برابرظرفیت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه ب( نتایج پذیرفته ش

 شغلي انتخاب مي گردد.

 ج( بررسي و جمع بندی امتیاز مکتسبه:

 .تیاز  مي باشدمالک امسنجش توانمندیهای تخصصي درصد نمره  70سنجش توانمندیهای عمومي)آزمون کتبي( و  نمرهدرصد   30  -

 درصد( اضافه مي گردد:70درصد+30: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه)1تبصره

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

هر  زیو ن تاهلبه ازاء ياسالم یمجلس شورا 24/07/1400 مصوب تیجمع ياز خانواده و جوان 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:

وپنج  ستی، باره مورداشد صدر 30. از ابدی يم صاختصا ثارگرانیا رشیپذ یومقررات برا نیدرصد آن برابر قوان  30 آگهياز کل مجوز  -

درصاد و بااالتر  ( 25 )وپنج  ستیو همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان ب فرزنداند به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وصدر ( 25 )

 رانثاارگیو امورا دیشاه ادیابن یشاده از ساو يمعرفا دیاسارت و خواهر و برادر شاه کساسی یساس و باال یک آزادگان و فرزندان و همسران

و فرزنادان آناان و  رهمسامااه حضاور داوطلباناه در جبهاه هاا و 6به رزمندگان با سابقه حداقل  زیرا ن ماندهیباق هیدرصد سهم (5)و پنج استان

 .ابدص مي یاختصا اسارت یکساسریدرصد وآزادگان ز ( 25 )وپنج  تیسب ریفرزندان جانبازان ز

 پذیرفت. صورت خواهدرایط و براسا  نمره فضلي داوطلبان واجد ش ریرقابت با سا قیطراز  ثارگرانیا هیدرصد سهم 30مازاد بر  رشیپذ -

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

 باشند( براسا  نظریه سنجش سالمت )طب کار(داشته را مي شوند جذب نآ ی برا که ی کار انجام برای الزم توانایي باید بود.)معلولین

 درصدمجموع کل آزمون جهت باقي ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو)رزرو( برای داوطلبان الزامي است. 50کسب حد نصاب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکراتبخش ششم : 



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

پیمانکاری طر  قرارداد )تامین نیروی انساني( فقط با اعالم انصرا  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 تنصایلي( آناان مطاابق باا  -داوطلبان طرفا در صورتي مي توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تنصیلي )مقطع -

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

 رشته و گرایش تنصیلي( داوطلب در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد. -تنصیلي 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 خال  داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي اسات از اداماه خادمت مراحل ثبت نام ، امتنان و جذب منرز شود که داوطلب ا

فرد خاطي جلوگیریخواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی منروم 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 اعتراض 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 تنصیل ، معافیت دائم و پیان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و مالک مناسبه سن ، اولین روز ثبت نام مي باشد.

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

 .دیداوطلبا ن خواهد رس
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 «بسمه تعالي»                                   

     ........ در فراخوان جذب نیروی شرکتی ل سکونت جهت شرکت فرم استشهاد مح

منال ساکونت  اینجانب ....................فرزند.................... کدملي.................... از مطلعین و معتمدین منل تقاضا دارم که شهرستان

 اینجانب را گواهي نمایند.

 باتشکر                                                                                                                                                         

 امضاءو اثر انگشت

...........  سااکن کنندگان ذیل گواهي مي نمایم که نامبرده باال درحاس حاضر دربخش .................... شهرستان ......... ءاینجانبان امضا

 بوده و مدت .................... ساس  .................... ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.

 رانگشتاینجانب .................... به کدملي .................... صنت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.                          امضاء واث

 کدملي .................... صنت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.                          امضاء واثرانگشتبه ...................  اینجانب.

 ثرانگشتاینجانب....................  به کدملي ....................  صنت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.                          امضاء وا

 

 این قسمت توسط نیروی انتظامی)پاسیاه یا کالنتری محل( تکمیل گردد.

 مواردفوق مورد تایید این...................................................................  مي باشد.

 ءامضا -منل مهر

 پاسگاه یا کالنتری منل

 تذاکرات مهم:

جذب شرکتي به لناظ ساکن باودن باا ساابقه  الویت ي شهرستاني که متقاضي استفاده از تکمیل این فرم برای تمامي داوطیان بوم-1

 ساس سکونت مي باشند، الزامي است.10حداقل 

 داوطلبااان بااومي شهرسااتاني کااه دارای سااوابق تنصاایلي درمقاااطع ابتاادایي، راهنمااایي و یااا دبیرسااتان درشهرسااتان موردتقاضااا -2

و پرورش شهرستان مربوطه صرفا مي توانند از آن برای احاراز تماام و یاقسامتي از ساوابق ده سااس مي باشند، با تایید اداره آموزش  

 ، الزاماين در شهرساتان ماورد نظارسکونت در شهرستان مورد تقاضا بهرمند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلي آناا

 مي باشد. 

ونت خوددرشهرساتان موردتقاضاا، در بایش از یاک بخاش از شهرساتان سااس ساک10 نانچه متقاضي برای تایید سابقه حاداقل  -3

 مربوطه سکونت داشته باشد مي تواند از یک نسخه دیگیر از این فرم نیز به این منظور استفاده کند.

 این فرم صرفا جهات بهاره منادی داوطلباان متقاضاي اساتفاده از اولویات باومي شهرساتاني درفراخاوان جاذب نیاروی شارکتي   -4

 باشد.مي 

 

 

 

 

 

 


