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 شرکتی ینيرو جذب فراخوان

 کاشان پزشکی علوم دانشگاه تابعه های واحد برای  

 از بحلم یگگر خ تصگگ رگگخ طرد دراکداد از طریق   داکد نظر دکدانشگگه ع وم پ شکیگگ خ م ت ب د شت ایگگاخ دکب نخ   یگگ      

بع منخ بحارپ ت سگگگعد ب یریخ م بع ش    6/12/98د ب کخ /10086/209م   09/01/1395ب کخ د/7816/209یگگگه کع  ه یبج ز

دکب    بع م  بحارپ شت ایگگگخ مزاکد شت ایگگگخم 12/4/98د ب کخ /5667/300م   شت ایگگگخمدکب   مزب زز شکیگگگ خمزاکد 

شد ر کد  ذیل نسبخ شد جذب نیرم دک بش غلشرگکاکی ززب    از طریقم دانشه ع ب کد نی زجتخ ت بین نیرمی  ممزب زز شکی خ 

  شرای ثبخ ن پ اد اپ نه یع .دک بتمخ بقرک لذا دامطمب   ماج  یرایط بخ ت انع  ش  کو یخ بف د این زگتخ  نه ی . اد اپ  یر اخ

   :مورد نياز مشاغلدول . ج1
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3   
   داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی تغذیه

 ( )مشروط به دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی تغذیه یا کارشناسی ارشد تغذیه
 دارد

 دارد مدرک تحصيلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالينیداشتن    2 102 کارشناس سالمت روان 2

 دارد داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محيط   2 103 کارشناس بهداشت محيط 3

 دارد رشته مهندسی  بهداشت حرفه ایداشتن مدرک تحصيلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد    2 104 ایکارشناس بهداشت حرفه 4

 دارد داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی رشته مامایی   4 105 مراقب ماما 5

 دارد داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی رشته بهداشت عمومی   2 106 مراقب سالمت کارشناس 6

 رایانهکارشناس  7
107 
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  های:رشته یکی از در  ارشد مدرک تحصيلی کارشناسی یا کارشناسیداشتن 

ها(، مهندسییی نرم افزار  گرایشکليه ها( ، علوم کامويوتر ) گرایشکليه   )مهندسییی کامويوتر

سیی ت افراز، نرم افراز کامويوتر ، مهندسییی فناوری اطالعات  –نرم افراز،کامويوتر  –،کامويوتر 

کليه کامويوتر ، کاربرد کامويوتر و آناليز سییيمییتا ، اناورماتي  )ها( ، معماری  گرایشکليه )

ها( ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری  اطالعات ، مهندسی تکنولوژی سيمتا های س ت  گرایش

 افزار ، مهندسی تکنولوژی ميکرو ماشين

 دارد

معاونت اموزشی  108 رایانهکارشناس  8

   1 دانشگاه

 109 خدمتگزار 9
واحدهای 

تابعه 

 دانشگاه
  داشتن مدرک تحصيلی دیولا  1  1 2

 110 (1کارشناس تجهيزات پزشکی) 10
 يمارستانب

 یبهشت
1   

 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ) تمام گرایشها( یا  کارشناسی

 

 دارد

دانشکده  111 (2کارشناس تجهيزات پزشکی) 11

 دارد   1 دندانوزشکی
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   : عمومی شرایط.  2
 

 جهت کی اسالبخ ایرا  اس سخ دکد ن   بصرح  ش ک کسهخ ادی   از ی خ ی  اسالپ ببین دین شد ت ین (1-2

 ایرا  ت شعیخ دایان ( 2-2

 (شرادکا  میژع( ت بخ از دائم بع فیخ ی  وه بخ مظیفد ت بخ ش ی     کد دایان ( 3-2

 کمانهردا  م بخ ک مب اد دت نی د شد اوای د و پ ( 4-2

 ب ثر جکایخ بح  بیخ س شقد و پ ( 5-2

  د ن نخ براج  زکای ب جب شد دملاخ دساه هت ی دک ایاغ ل بع  ن ایان( 6-2

 . باشند خدمت و بازخرید بازنشسته یا و دولتی دستگاههای سایر پیمانی و ثابت رسمی، مستخدم نباید داوطلبان ( 7-2

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام( 8-2

 مصوب دستورالعمل اساس بر مورد تقاضا شغل در وظیفه انجام برای وتوانایی وروانی جسمانی کامل سالمت داشتن ( 9-2

  .موسسه امناء هیأت سوی از

   : اختصاصی شرایط . 3
 

ستتا  تمام برای مدرک کاردانی و  35مدرک دیپلم و  دارندگان برای تمام ستتا 30 حداکثرو 20 ستتنحداقل  داشتتتن(  1-3

  . آزمون برگزاری تاریخ تا ، سا  تمام برای مدرک کارشناسی ارشد 40کارشناسی و 

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

سر الف(  شهداء فرزندان و هم سر  سر ججانبازان ،آزادگان ،فرزندان و هم صد و باالتر، فرزندان و هم ست و پنج در انبازان بی

  باال سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به  آزادگان که حداقل یک سا  

سالمی یا معااارندگان گواهی د)  سداران انقالب ا سپاه پا ضعفین یا  ست سیج م سازمان ب سانی  سعه ز معاونت نیروی ان ونت تو

سلح و نیروی وظیفه  صوص کارکنان پایور نیروی م سلح) درخ شترک نیروی م ستاد م شاورزی و یا  مدیریت و منابع جهاد ک

 شرط حداکثر سن معاف می باشد.از

  سا  5افراد خانواده شهداء) شامل پدر ،مادر،خواهر ،برادر( تا میزان ( ب 

 سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبهه ماه 6رزمندگان دارای کمتر از  پ(

  انجام شده  ( مدت خدمت سربازی ج

داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین خدمت قانون  ( د

 مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

شکان ( 2-3 شکان وپیراپز شمولین خدمت پز ست دارای معافیت یا گواهی پایان شته های دارای طرح اجباری ردر م می بای

   انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.
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به  ( داوطلبانی که تحت پوشش شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه در قالب خرید خدمت اشتغا  داشته اند خدمت حداکثر3-3

 سا  5 میزان

 : قانونی های سهميه و امتيازات

 در آزمون شرکت طریق از 5% و 25% از اعم ایثارگری مشمولین بکارگیری جذب فرایند  :ایثارگران استخدام سهمیه ) الف

  .پذیرد می جامایثارگران ان امور و شهید بنیاد هماهنگی با و ضوابط اساس بر استخدامی اولویت رعایت با مصاحبه و کتبی

 و پنج درصد و بیست جانبازان فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر آزادگان، جانبازان، :شامل  25 % سهمیه ایثارگران

 حداقل سابقه با رزمندگان , شهید برادر و خواهر و اسارت یکسا  باالی و سا  یک دارای آزادگان فرزندان و همسر باالتر،

 باشند آنان میفرزندان  و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش

 کمتر آزادگان فرزندان و  ) %25 ( درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندانسران وهم:  شامل  %5 به میزان  سهمیه ایثارگران

  .باشد می اسارت یکسا  از

 ستهید ایث کگرا  شرای کیاد ه ی یغمخ تک ظرفیاخ د شل اوه ل نهخ ش ی . :1تبصره 

 از ارائه معرفینامه با شغل مورد تقاضا به مربوط وظایف انجام توانایی صورت در عادی معلولین جذب: معلولین سهمیه ب(

 برخوردارمعلوالن  از حمایت جامع قانون3 % از آزمونو کسب حدنصاب نمره  زمون آ در شرکت طریق از ، بهزیستی اداره

 .شد خواهند

 نمترات مکتستبه در بته ترتیتبداوطلبتان  ستایر  پت  از اعمتا  ستهمیه هتای فتوق بته باقیمانتده مجتوز مربوطته   )ج

بتومی استتان و ستهمیه  ،بتومی شهرستتان بتا اولویتت جتذب بته ترتیتب ، در شترایط مستاوی ویافتته اختصتاص  آزمون

  .خواهد بودشرایط ذیل  بر اساسغیر بومی 

متقاضتتیانی کتته در طتترح ملتتی مقابلتته بتتا ، متبتتو  مقتتام وزارت 29/12/98متتور   849/100بتته استتتناد بخشتتنامه  ضتتمنا  

بته واحتد حراستت امتیتاز براستاس گتواهی  5بته میتزان ویروس کرونا بصورت داوطلب با دانشگاه همکتاری داشتته انتد 

   نمره آزمون کتبی اضافه خواهد شد.

 :شهرستان بومی *
 باشد یکسان جذب برای تقاضا مورد محل شهرستان با وی همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان 1- 

 محل که شهرستان )بازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -2

 باشد. جذب یکسان برای تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی خدمت

 شهرستان در یا متناوب متوالی صورت به را )دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( تحصیلی سنوات از سا  چهار حداقل داوطلب 3-

 باشد کرده طی جذب برای تقاضا مورد محل

 داشته باشد. جذب برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه چهارسا  حداقل داوطلب -4
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 داشته جذب برای مورد تقاضا محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سا  چهار حداقل داوطلب همسر یا و مادر پدر، -5

  باشند.

 :استان بومی* 
 . باشد یکسان جذب برای تقاضا مورد محل استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان 1- 

 خدمت محل استان که )بازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر  -2

 . باشد جذب یکی برای تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی

 استان در متناوب متوالی یا صورت به را )دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( تحصیلی سنوات از چهارسا  حداقل داوطلب  -3

 . باشد کرده طی جذب برای تقاضا مورد محل

 . داشته باشد جذب برای تقاضا مورد محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه سا  چهار حداقل داوطلب  -4

 داشته جذب برای موردتقاضا محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه سا  چهار حداقل داوطلب همسر یا و مادر پدر،  -5

 . باشند

  .. می باشد نام ثبت زمان در کشوری تقسیمات بودن، بومی تعیین برای شهرستان و استان تذکر: مبنای
 

 : نياز مورد ومدارک نام ثبت نحوه .4
 

ازطریق ستتایت  به  صتتورت الکترونیکی 99 /18/5 ب کخ یگگعبدش ی   کمز  ت    13/5/99 ب کخ یگگعبد دم  کمزداوطلبان از ثبت نام 

 اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد:

  itsmemp.kaums.ac.ir    :سورود به پایگاه اینترنتی به آدر* 

 )پ  از تأیید نهایی اطالعات به هیچ عنوان قابل ویرایش نخواهد بود(و تأیید آنتکمیل فرم ثبت نام * 

تذکر: پ  از تکمیل ثبت نامپیامی تحت عنوان )ثبت نام در رشته شغلی ...و سهمیه .....با موفقیت انجام شد ( نمایش داده     

 می شود که الزم است داوطلبان نسبت به چاپ پیام و ارائه ان در زمان تحویل مدارک اقدام نمایند.

  :مدارک مورد نياز 
 فرم ثبت نام اولیه   -

سید بانکی  - صد ) 000004مبلغ مبنی بر پرداختر شماره  هزار(چهار ساب  شگاه نزد بانک  2137740224000ریا  به ح دان

 ززب    بعنوان حق شرکت در رفاه

 به ثبت نام ناقص ویا ارسا  مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.: تذکر 

 شود بایستی متناسب با توضیحات ذیل بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسا که  3×4( یک قطعه عک   -

http://itsmemp.kaums.ac.ir/
http://itsmemp.kaums.ac.ir/
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 دارک مورد نياز پس از قبولی درمرحله اول آزمون م . 5
شدهداوطلبان  سوی  پذیرفته  شده از  ستند پ  از اعالم نتایج ، مدارک  را ظرف مدت تعیین  درمرحله او  آزمون موظف ه

 ارائه ورسید دریافت نمایند. در اطالعیه ها تعیین شدهرا در محل دانشگاه به همراه اصل مدارک 

 کارت ملی  اصل به همراه تصویر -

  تصویر تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه  -

  اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی -

 )ویژه برادران(تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم اصل به همراه  -

درصورت اشتغا  به طرح ارائه گواهی )تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن اصل به همراه  -

  (با اعالم تاریخ پایان طرح الزامی است

 تصویر مدارک دا  بر بومی بودن اصل به همراه  –

 معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط یا  تصویر مدارک دا  بر ایثارگریاصل به همراه  -

  تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت اصل به همراه  -

از  و کارت وضعیت نظام وظیفه گواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت،مدرک تحصیلی  تبصره :      

 مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

  :آزمون مواد و زمان .6
 ش کت لاز طریق  شس از اته پ بتمخ ثبخ ن پ م بص حبد  ابخ  ززب   شرگکاکی زب   م ززب   جمسد شد مکمد   کد دکی فخ ت کیخ

 .ت اه  ی  کس نخ اطالع دانشه ع

 دکر (30م بص حبد )دکر  ( 70) دک ر کد شرگکاکی ززب    ابخ نهراد نت یخ دامطمب   از بجه ع نهراد ززب    ابخ   

 ززب    ابخ ی بل: بح سبد ت اه  ی  م ب اد

 -5م زب ک بق ب تخ  کی ضخ -4 بع کد اسالبخ -3زش   انهمیسخ )وه بخ(  -2زش   مادشی د ف کسخ  -1ززب   ت انهع یت ی وه بخ: 

( س ال شد 35دکبجه ع شد تع اد) بب نخ د ن نخ م فن زمکی اطالو د -7اطالو د سی سخ م اجاه وخ  -6 یت ی ذهعخ عه ز م ت انه

 ) یک نهرع بعفخ شد ازای هر سد ش سخ غمط بح سبد ت اه  ی   1 ضریب ش  ر کد چت کگکیعد ای

 داوطلب: تصویر فایل تهيه نحوه

  . ذخيره شده باشد jpg و بافرمت dpi 200 و با درجه وضوح Grayscale ه صورتب -1

 . كيلو بايت باشد 70حجم فايل ارسالي بايد كمتر از -2

  . الزم است تمام رخ بوده و در سالجاري تهيه شده باشدعكسي كه تصوير از آن تهيه مي شود -3

 پيكسل باشد. 300*400 وحداكثر 300*200صويرارسالي بايدحداقل تابعاد  -4

  . تهيه شده و فاقد هرگونه حاشيه زائد باشد تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش -5

 د.باش ایتب کيلو 150 از کمتر باید دهش اسکن پرداختی فيش تصویر حجا
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ای س ال  شد ر کد چت ک گکیعد(35 ) شد تع اد تق ض  ب کد  کیاد یغمخ  برتبط ش از دکمس  :شرای س یر کیاد ه  تخصصخ ززب    م

   ( ت اه  ی ش سخ غمط بح سبد  سد) یک نهرع بعفخ شد ازای هر ت اه  ش د   2 ضریب ش 

    ابخ ( سد نفر دکر  بی نهین ابای زاد ) بجه ع نهرع وه بخ م تخصصخ ززب 50ح ادل  شد بیکا تبصرع : ح نص ب نهرع ززب   

  .تعیین ی داکای ش  الترین ابای ز ززب   دک هریغل 

  :تذکرات
  
 ه ی بت کد ب کندامطمب   یگگر خ  عع ع دک بشگگ غل حرفد ای ) ش  ب کن دانشگگه هخ( دک رگگ کد دب لخ مب مئ شد اکائد  .1

I) فن زمکی اطالو د هفاه ند C D L) ت اهع  ش د.از ب سس د بعابر  

س س بیکا  نی ز ه ی نا یج ززب   دک  مید کیاد  .2 ی گ   شرا طبق  )یغمخ ب کد نی ز ت  ب د ی س ل داکای اواب ک ش دع م شذیرفاد 

 شد ت کیج ش  کگیری ت اهع  ی .امل یخ نهرع ب اسبد  براج  ذیصالح( م ی بص ش د 

شج ی   م .3 ی کع  دان ش غل ب کد ا یرایط احراز ب ی ع دک صیمخ اوالپ  صیمخ ش التر م ش ئین تر از بق ط  تح داکن گ   ب کن تح

 .فرایع جذب بحرمپ ت اهع  ی  از ادابد حق یر خ دک این ززب   کا ن اکن  م دک ر کد یر خ مههچعین ب اکن بع دل 

 برحمد هر مدک ش د ت اه  دامطمب شروت ع زگتخ دکبان ی ع اوالپ میرایط ض اشط ددیق کو یخ و پ از ن یخ بسئ لیخ  .4

 اسخ زگتخ دک بع کج یرایط ف د  ی  دادع تالد اطالو د دامطمب  د ی د بحرز جذب م ززب   ن پم ثبخ براحل از

 اسارداد دک هر ح لم ی  ت اه  بع    ک ادابد از مایاغ ل ر کد دک م گردد بخ بحرمپ شع ی براحل انج پ از دامطمب

 . ش د نخ اه  شذیر اب    نیک شرداتاخ مجد

 ثبخ از شس ارالح تخ هیچه ند لذا ش ی م بخ یغل دکت اسخ شرگ ت هیل باق ضی  م از ن پ ثبخ بالن  د این شد ت جد ش  .5

  . زی  وهل شد ددخ نت یخ ز  ت هیل دک اسخ الزپ م  ش د نخ اه  شذیرز د شل ن پ
  
شد  ش  کو یخ امل یخ ه  ی بع کج دک زگتخ ززب   مبصگگ حبد  جتخ مبصگگ حبد داککیگگاد ه ی یگگغمخ  شرای اناخ ب دامطمب   .6

 شد بیکا  ح ا ثر  دک هر کیاد یغمخ ش  دک نظر گرفان ظرفیخ شیش شیعخ ی ع  ابخ  دک ززب   ب اسبدترتیب ش الترین نهرع  ل 

  تع اد ب کد نی ز ر کد بخ شذیرد. شراشر سد

دکر  نهرع ززب    70) ی بل نهرع نت یخ  نشراس س ش التری دک کیاد ه ی یغمخ داکای بص حبد : شذیرز دطعخ دامطمب   تبصرع

دک            .فخشیش شیعخ ی ع دک زگتخ ر کد ت اه  شذیر  ی( ش  کو یخ امل یات  م ستهید ه دکر  نهرع بص حبد  30 ابخ م 

 ت اه  ش د.ر کد و پ انج پ بص حبد تعیین امل یخ شراس س نهرع ززب    ابخ 

 اس بخ اوالپ از شس ب ظفع  دامطمب   از زنج   د هرگ ند ایاغ ل دک دانشه ع بع ط شد اتذ نظرید هساد گکیعش بخ ش ی  لذا  .7

 دانشه ع گکیعش هساد شد جتخ انج پ براحل گکیعش شرمن ع ت هیل م تش یل جتخ تعظیهخ شرن بد طبقمنت یخ ی گ   شذیرفاد

   .نه یع  براجعد دانشه عدکج ی ع دک ش کت ل  زدکس شد
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کیاد یغمخ شذیرفاد ی ع دک  بمکپ ت اهع  ش د  ابخشر اس س تعت  م ت سط گکیعش شس از احراز رالحیخ شذیرفاد ی گ   نت یخ .8

نی ز دانشه ع  ت بخ نه یع  دک غیر این ر کد دراکداد زن   لغ  م از مج د افراد ذتیرع مفق بقرکاد ب کد بحل دک ززب   م 

 .گردداساف دع بخ 

از طریق  اوالپ نا یج م فرات ا  ه ی شع ی رگگرف َاطالوید ه ی برش ط شد بن جهمد  ززب   هرگ ند اطالع کسگگ نخ دکتصگگ   .9

ی   لش کت  ی خ    شه ع وم پ شک ر کد ههکب   دان مدامطمب   اطالو د ب کد نی ز ت د کا ش ین طریق  ی ت اه   انج پ  شد 

 .نه ددکی فخ ت اهع  

 و انصراف تلقی منزله به ، پرونده تکمیل یاودر هریک از مراحل آزمون  مقرر موعد در داوطلب مراجعه عدمتاکید می نماید  
   د.ش خواهد یکن لم انک وی قبولی
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