
  »بسمه تعالی « 

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

  

  بصورت شرکتیکارشناس مواد خوراکی وآشامیدنی  فراخوان جذب نیرو رشته شغلیآگهی 

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

کارشناس مواد خوراکی رشته شغلیدر نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز آرکا سالمت سپاهان خدمات پیمانکاري

سنجش شرایط را از طریق واجد افراد دهاقانهت شبکه بهداشت و درمان نفر ج1به تعداد صورت شرکتیه بوآشامیدنی 

مراحل کردن طی پس ازیا توامان ) مصاحبه شغلی(و سنجش توانمندیهاي تخصصی )آزمون کتبی(شغلی توانمندیهاي 

  .نماید جذب به شرح ذیلشرکتیبه صورت وسایر ضوابط گزینش

  تعاریف	:اولبخش

ترکیـب  براسـاس آن یشود و مفاد امتحـان  یبرگزار م یکتبآزمون داوطلبان که بصورت عمومی سنجش دانش :کتبیآزمون 

  .باشد یمربوطه م یرشته شغلاطالعات عمومی و 

  0باشدی نمقابل سنجش یآزمون کتب قیاست که ازطر یتخصص يهایتوانمند يسنجش حضور:شغلیمصاحبه 

وشاغل درشـرکتهاي  نیمعلول هیسهم ،ثارگرانیا هیکه در زمان ثبت نام، مشمول سهم شودیاطالق م یبه شخص:داوطلب آزاد

  .نمیباشد تامین نیروي انسانیبر اساس طرف قرارداد 

هیدرصد سهم 3مشمول استفاده از  یستیسازمان بهزنامه از  یشود که با ارائه معرف یاطالق م فرديبه : بهزیستیداوطلب 

  .باشد یم افراد بهزیستیاز حقوق  تیحما قانون جذب

  :هستند  ریشامل موارد ز ثارگرانیا: ثارگریداوطلب ا

  )درصد5(پنجسهمیهایثارگران)ب  )درصد25(وپنجبیستسهمیهایثارگران )الف

  ه هان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهرزمندگا  جانبازان

  آزادگان
با سابقه حداقل شش ماه حضور  نهمسر و فرزندان رزمندگا

  هه هاداوطلبانه در جب

  و پنج درصد ستیر بیفرزندان جانبازان ز  شهدا همسر و فرزندان

  سال اسارت کیان کمتر از گفرزندان آزاد  و پنج درصد و باالتر ستیهمسر و فرزندان جانبازان ب

  کیيسال و باال کیيهمسر و فرزندان آزادگان دارا

  سال اسارت
-  

  -  دیو برادر شه هرپدر، مادر، خوا

  

  :ها عبارتند از همدت حضور داوطلبانه در جبه دییمراجع تأ: تذکر

  دمسلح در مورد رزمندگان متبوع خو يروهاین يهاهاز رد کیهر  یانسان يرویمعاونت ن. 1

  یمردم يروهایو ن انیجیدر مورد بس یمستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالم جیسازمان بس یانسان يرویمعاونت ن. 2

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

  اندر مورد جهادگر يوزارت جهاد کشاورز یمعاونت توسعه و منابع انسان. 3

  

  

  



  یجذب شرکت یو اختصاص یعموم طیشرا: دومخش ب

  

  :نداوطلبا یعموم طیشرا) الف

  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  -

  رح درقانون اساسی الم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطتدین به دین مبین اس - 

  داشتن تابعیت ایران - 

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

  دخانیات ومواد مخدر و روانگردان اعتیاد بهعدم - 

  عدم سابقه محکومیت جزایی موثر - 

  موجب آراي مراجع قانونی دولتی بههاي دستگاهدر، جذبنداشتن منع  - 

  .هاي دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشندداوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه- 

به صفحه (عدم اشتغال در شرکتهاي خدمات پیمانکاري تامین نیروي انسانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- 

  .)فرماییدتذکرات مراجعه 

  )طب کار(شوند بر اساس سنجش سالمت داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی براي انجام کاري که براي آن جذب می - 

  

  :شرایط اختصاصی داوطلبان) ب

  سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی  40ال سن تمام و حداکثر س 20داشتن حداقل :یسنشرایط - 

  .تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شدموارد ذیل به شرط ارائه : تبصره

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

  .معاف هستند

هاي اعالم شده در درصد در صورت ثبت نام درآزمون ،مکلف به رعایت حداکثرسن 5درصد و  25سایر مشمولین سهمیه - 2

  .ذیل میباشند و در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد

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

داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل  به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و -

  بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها همچنین مدت زمان 

  مدت خدمت سربازي براي آقایان) 3

به  یاسالم يمجلس شورا 1400/ 7/ 24مصوب  تیجمع یاز خانواده و جوان تیقانون حما 15به استناد بند الف ماده  )4

  .)خانم/آقا(شود یاضافه م یسن تیسال به سقف محدود 5تا حداکثر  کسالیداشتن هر فرزند  زیو ن تاهلازاء

  

ایثارگران تابع قوانین و مقررات (.نخواهد بود شتریسال ب 15ال از مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر ح: نکته

  )مربوطه می باشند

  

  :مدرك تحصیلی  - 

  :کارشناسی در یکی از رشته هايمدرك تحصیلی صرفا 

گرایش علوم و (دارابودن مدرك تحصیلی کارشناس علوم تغذیه ،علوم و صنایع غذایی ،مهندسی صنایع غذایی،مهندسی کشاورزي)الف 

  )صنایع غذایی

  



  

  :شرایط اختصاصی بومی - 

  

  لیذ قیافرادازطربودن یشد، بومستان باابقه ده سال سکونت درهمان شهرساکن با س ایمتولد دیبا یشهرستان یداوطلبان بوم

  :گرددیماحراز

  .باشد یکیشهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا)الف

محـل   شهرسـتان وص ابهـام درخصـ   ایـ مختلف،درصـورت اخـتالف نظر   يدرسالها يکشور ماتیتقس راتییباتوجه به تغ:تذکر

  .تولد،مالك عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود

یمحلـ  استتشـهاد هیـ سال سکونت با ارا 10ساکن بودن وحداقل  دییسکونت به موجب تا قیازطر یبوم تیاستفاده از اولو)ب

  .بود موردتقاضاخواهدهرستانمحل درش يکالنتر ایگاه پاس)یانتظام يرویممهور به مهر ن (لیاس فرم ذبراس

اداره  دییـ تادرشهرستان محل مـورد تقاضـا با   رستانیو دب یی،راهنماییابتدا یدرمقاطع تحصل یلیتحص یداشتن گواه:تبصره

 یستشهاد محلا هیارا طشرده سال سکونت به از سابقه یقسمت ایتواند بعنوان تمام  یآموزش و پرورش شهر ستان مربوطه م

  .ردیقرارگه سبضامالك محاستان محل موردتقا فرد در شهر یساکن بودن فعل دییبرتا یمبن

  .دباش یآزمون م يروزثبت نام برا نیدراول يکشور ماتی،تقسبودن یبوم نییتع يشهرستان برا يمبنا) ج

  

  محل هاي مورد تقاضا/محل: بخش سوم  

  

  

  

  

  نفر 1جمعا 

  

  

  

  

  محل جغرافیایی خدمت

تعداد 

مورد 

  نیاز

شرایط احراز از نظر مدرك و رشته   جنسیت

  تحصیلی

  توضیحات

  مرد  زن

  دهاقانشبکه بهداشت و درمان

  *  *  نفر1

دارابودن مدرك تحصیلی کارشناس )الف 

علوم تغذیه ،علوم و صنایع غذایی 

،مهندسی صنایع غذایی،مهندسی 

  )علوم و صنایع غذاییگرایش (کشاورزي

  
  

  

  

  

  مراحل ثبت نام در آزمون:بخش چهارم

:نحوه وزمان ثبت نام متقاضیان) الف

نسبت به ثبت  6/11/1401مورخ  24لغایت ساعت  1/11/1401صبح مورخ  8متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت 

.دریافت نمایندکدرهگیرياقدام وir.98payam://https: نام الکترونیکی در سامانه به نشانی اینترنتی

  .به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد: 1نکته

  

  

  

  



  مدارك مورد نیاز ثبت نام درآزمون) ب

  یلیاصل مدرك تحص ریتصو يبارگذار-

  )پشت و رو(یاصل کارت مل ریتصو يبارگذار -

 15در صورت  دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده (تمام صفحات آن  بانضماماصل شناسنامه  ریتصو يبارگذار -

  )مجلس شوراي اسالمی 24/7/1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 

  )برادران ژهیو(دائم  تیمعاف اییعموم فهیخدمت نظام وظ انیاصل کارت پا ریتصو يبارگذار -

  )یبوم ازیاستفاده از امت انیمتقاض يصرفا برا(بودن  یاصل مدارك دال بر بوم ریتصو يبارگذار –

  )يثارگریا هیدارندگان سهم يبرا(ي ثارگریاصل مدارك دال بر ا ریتصو يبارگذار -

  )یستیسازمان بهز(ربطیحسب مورد از مراجع ذ )يعاد نیمعلول(گواهی معلولیت اصل  ریتصو يبارگذار-

  .گرفته شده باشد  يکه در سال جار یاضا ف يها  هیبدون حاشیپرسنل 3×4عکس  يبارگذار -

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

باشد  یقابل قبول نم شناسنامه و مدارك مشابه ،یکارت مل ییشناسا يکارت ها ياسکن عکس از رو.  

با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد  دیزن با انیعکس متقاض.  

ددارنشود و اجازه شرکت در آزمون را ن یباطل م یثبت نام متقاض رمعتبر،یدر صورت استفاده از عکس غ.

  

ir.98payam://https،بـه آدرس  سـامانه هـاي اینترنتـی   داوطلبـان مکلـف هسـتند    :آزمـون  يزمان و مکـان برگـزار    )ج

,   ir.ac.mui://httpsروزانـه بررسـی   یـا توامـان   مصاحبه شـغلی   را براي زمان و مکان آزمون کتبی و جهت اطالع رسانی

بنابر این شـماره تلفـن همراهـی را در زمـان ثبـت نـام در سـامانه        . ضمنا پیامک هم براي داوطلب ارسال خواهد شد. نمایند

ir.98payam://https ما فعال و دردسترس باشدثبت گردد که دائ.  

  

رگونه عدم آگاهی از اطالع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو صرفا بـر  بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت ه

  .عهده داوطلب خواهد بود و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید

  

  

  

  

  

  

  ایج داوطلبان و اعالم نت رشینحوه پذ: مپنجبخش 

  :تعیین حدنصاب آزمون کتبی ) الف

  سه نفر داراي باالترین امتیازدرصد میانگین نمره کل 50= حد نصاب آزمون کتبی 

  .نمی باشددرصد الزامی  25کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی براي مشمولین  -

  .درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است3درصدایثارگري ،5کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی براي مشمولین -

یت محل جغرافیایی خدمت با رعایت کلیه قوانین به میزان سه برابرظرف) آزمون کتبی(نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول) ب

  ir.98payam://httpsومقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی و آمادگی تست جسمانی ، درسایت شرکت به آدرس

  .بارگذاري می گردد



  :بررسی و جمع بندي امتیاز مکتسبه) ج

مصـاحبه  (سـنجش توانمنـدیهاي تخصصـی    ره درصد نمـ  30و ) آزمون کتبی(سنجش توانمندیهاي عمومینمرهدرصد 70  -

  .مالك امتیاز  می باشد) شغلی

  :اضافه می گردد) درصد30+درصد70(موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه: تبصره

  .می گیردمحاسبه و مالك عمل قرار )1/ 4(و چهاردهم کیبیبا ضر شهرستانینمره مکتسبه داوطلبان بوم-

به  یاسالم يمجلس شورا 1400/ 7/ 24مصوب  تیجمع یاز خانواده و جوان تیقانون حما15به استناد بند ب ماده -

 خواهدمجموعاً حداکثر تا ده درصدنمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه وهر فرزند دو درصد  زیو ن تاهلازاء

  .)خانم/آقا(شد

  :اعالم نتایج) د

، مورداشـاره  د صدر 30از . ابدییم صاختصاثارگرانیا رشیپذ يقررات براوم نیدرصد آن برابر قوان  30آگهیاز کل مجوز -

 سـت یو همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبـازان ب  فرزنداند به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وصدر )25(وپنج  ستیب

 یمعرفـ  دیاسارت و خـواهر و بـرادر شـه    سالکیيسال و باال یکآزادگاندرصد و باالتر و فرزندان و همسران )25(وپنج 

مـاه   6به رزمندگان با سابقه حـداقل   زیرا ن ماندهیباق هیدرصد سهم )5(و پنج استانثارگرانیو امورا دیشه ادیبن يشده از سو

 یکسـال ریدرصـد وآزادگـان ز   )25(وپنج  تیسب ریو فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز رهمسحضور داوطلبانه در جبهه ها و

  .ابدص مییاختصااسارت

صـورت  رایط و براسـاس نمـره فضـلی    داوطلبان واجد ش ریرقابت با سا قیاز طر ثارگرانیا هیدرصد سهم 30مازاد بر  رشیپذ-

  .پذیرفتخواهد

درصد سـهمیه قـانونی مربوطـه    ) 3(سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه -

میشوندرابراساس نظریه سنجش سالمت جذبآنبرايکهکاريانجامبرايالزمبایدتواناییمعلولین.( ار خواهند بودبرخورد

  )باشندداشته) طب کار(

بـراي داوطلبـان   ) رزرو(درصدمجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانـک ذخیـره نیـرو    50کسب حد نصاب -

  .الزامی است

که صرفا یک مجوز به کارگیري وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و مالك پذیرفته شـده  در رشته محل هایی -

  .صرفا به ترتیب نمره فضلی خواهد بود

  

  

  

  

  

  یکل يهاهیتذکرات و توص: مخش ششب

  

شاغل در شرکت نیروهاي . مشروط میباشدل در شرکتهاي طرف قرارداد دانشگاه علوم پرشکی اصفهان نیروهاي شاغ ثبت نام-

فقط با اعالم انصراف یک ماه قبلی و کتبی یـا اتمـام قـرارداد و یـا ارائـه      ) تامین نیروي انسانی(هاي پیمانکاري طرف قرارداد 

را ) حتی رشته شغلی دیگري(سایر شرکت هاي مورد اشاره ) ترکیبی/مصاحبه/آزمون(تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان 

  .خواهند داشت

آنـان  )یلیتحصـ  شیمقطع، رشـته و گـرا  (یلید که مدرك تحصنیدر آزمون ثبت نام نما توانندیم یدر صورت ارفن صداوطلبا-

ی جـذب شده در آگه دیاحراز مشاغل ق طیمندرج در شرا )یلیتحص شیمقطع، رشته و گرا(یلیمدرك تحص نیبا عناو مطابق



 يموقـت و  نامـه یگواهداوطلب، در متن )یلیتحص شیمقطع، رشته و گرا(یثبت نام یلیمدرك تحصنیبوده و همچن کسانی

.باشد دهیدرج گرد

برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله  یاعالم شده درمتن آگه طیضوابط و شرا قیدق تیاز عدم رعا یناش تیمسئول -

اسـت از ادامـه    یمندرج در آگه طیفاقدشرا ایاز مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده 

در صورت عقـد قـرارداد و    یمحروم خواهد شد، حت ياز انجام مراحل بعد بخواهد شد و داوطل يریجلوگ یخدمت فرد خاط

  .شودیومقررات مربوطه سلب م نیگردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوان یشروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو وبالاثرم

يل برامالزم به ذکر است مالك ع. ه باشندداشت یتوجه کاف یاشاره شده در آگه يخهایتار يه مبناب یستیداوطلبان با-

روز  نیسن، اول محاسبهروز ثبت نام و مالك نیآخرفهیم وظن خدمت نظاایو پادائم تیمعاف ل،یفراغت از تحص یگواه خیتار

  .باشد یثبت نام م

  ir.98payam://https:اینترنتی به آدرسايهه ق درگایح از طرصالیمراجع ذ دییپس از تأ هایینن شدگاهرفتیپذ یاسام-

  .دیبه اطالع داوطلبان خواهد رس ir.ac.mui://httpsو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »بسمه تعالی«

  در فراخوان جذب نیروي شرکتی فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت 

از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم کـه شهرسـتان محـل    .................... کدملی.................... فرزند....................اینجانب 

  .سکونت اینجانب را گواهی نمایند

                                                                                                                             

  باتشکر

  امضاءو اثر انگشت



شهرسـتان  .................. ..کنندگان ذیل گـواهی مـی نمـایم کـه نـامبرده بـاال درحـال حاضـر دربخـش           ءاینجانبان امضا

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

  امضاء واثرانگشت           .               صحت مراتب فوق راگواهی می نمایم.................... به کدملی  ...................اینجانب 

  امضاء واثرانگشت.                          صحت مراتب فوق راگواهی می نمایم.................... کدملی  به.................... اینجانب

  امضاء واثرانگشت.                          صحت مراتب فوق راگواهی می نمایم....................  به کدملی   .................اینجانب

  

  .تکمیل گردد) پاسگاه یا کالنتري محل(این قسمت توسط نیروي انتظامی

  .می باشد...................................................................  اینمواردفوق مورد تایید 

  ءامضا- محل مهر

  پاسگاه یا کالنتري محل

  :تذاکرات مهم

ولویت جذب شرکتی به لحاظ ساکن شهرستانی که متقاضی استفاده از اان بومی لبتکمیل این فرم براي تمامی داوط-1

  .ل سکونت می باشند، الزامی استسا10بودن با سابقه حداقل 

  و یا دبیرستان درشهرستان موردداوطلبان بومی شهرستانی که داراي سوابق تحصیلی درمقاطع ابتدایی، راهنمایی  -2

می باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا می توانند از آن براي احراز تمام و یاقسـمتی  تقاضا

  ن در سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهرمند گردند و تکمیل این فرم براي احراز سکونت فعلی آنـا از سوابق ده سال 

  .می باشدشهرستان مورد نظر الزامی 

سال سکونت خوددرشهرستان موردتقاضا، در بـیش از یـک بخـش از    10چنانچه متقاضی براي تایید سابقه حداقل  -3

  .ر از این فرم نیز به این منظور استفاده کندند از یک نسخه دیگته باشد می تواشهرستان مربوطه سکونت داش

  این فرم صرفا جهت بهره مندي داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرسـتانی درفراخـوان جـذب نیـروي      -4

  .می باشدشرکتی 

  

  

  

  


