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 شركتي نيروي جذب فراخوان

 كاشان پزشكي علوم دانشگاه تابعه هاي بيمارستان براي        

 طريـق از تابعـه هـاي بيمارسـتان در نيـاز مـورد ييوماماپرستاري  نيروي تامين جهت دارد نظر در كاشان پزشكي علوم دانشگاه

معاون محتـرم توسـعه مـديريت و   03/04/1393مورخ د/1639/209از محل باقيمانده مجوز شماره  تأمين نيرو)(پيمانكاري شركت

معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبـوع   06/12/1396د مورخ/9561/209مجوز شماره  و همچنين منابع وزارت متبوع 

مصـوبه  و10/4/97خ پ مـور/808/1/29هيئت رئيسه محترم دانشگاه  موضوع نامه شماره  3/4/97از مصوبه مورخ  3بند  استناده ب و

مـديرمحترم حـوزه رياسـت  30/05/97پ مـورخ /1359/1/29هيئت رئيسه محترم دانشـگاه  موضـوع نامـه شـماره  6/03/97مورخ 

بـه صـورت شـركتي   تخصصـي و مصـاحبه ،افراد واجد شرايط مندرج در اين آگهي را از طريق بر گزاري آزمون كتبـي دانشگاه

 بكارگيري نمايد.

 غليجدول نيازهاي ش.

 عنوان شغلي رديف
 کدرشته

 شغلی

محل جغرافيايي 
 خدمت

تعداد 
مورد 
 نياز

 شرايط احراز مرد زن

1  
  پرستار

 ( بخشهاي

  ويژه) مراقيتهاي
1020  

 يمراكز درمان 

 هاي شهرستان

و  آران و كاشان

  بيدگل

  5  5  نفر 10
كارشناسي يا  كارشناسي پرستاري مدرك تحصيلي

  راقبتهاي ويژه در رشته م اًحترجي ارشد پرستاري

2  
  پرستار

  ( بخش همودياليز)
1021  

 يمراكز درمان

 هاي شهرستان

و  آران و كاشان

  بيدگل

   كارشناسي پرستاريمدرك تحصيلي   3  2  نفر 5

3  
  ماما

  
1022  

 يمراكز درمان

 هاي شهرستان

و  آران و كاشان

  بيدگل

  ماماييكارشناسي مدرك تحصيلي   -  *  نفر 4

 عمومي شرايط 1-

 اساسي درقانون مصرح كشور رسمي اديان از يكي يا اسالم مبين دين به تدين -1-1

 ايران تابعيت داشتن -2-1

 )برادران ويژه( خدمت از دائم معافيت يا عمومي وظيفه خدمت پايان كارت داشتن -3-1

 روانگردان و مخدر ومواد دخانيات به اعتياد عدم -4-1

 موثر جزايي محكوميت سابقه عدم -5-1
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  سمير و پيماني استخدام براي قانوني مراجع آراي موجب به دولتي دستگاههاي در استخدام منع اشتنند -6-1

 . باشند خدمت و بازخريد بازنشسته يا و دولتي دستگاههاي ساير پيماني و ثابت رسمي، مستخدم نبايد داوطلبان  -7-1

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام -8-1

 از مصوب رالعملدستو اساس بر مورد تقاضا شغل در وظيفه انجام براي وتوانايي ورواني جسماني كامل متسال داشتن -9-1

   .موسسه امناء هيأت سوي

 اختصاصي شرايط – ٢

   آزمون برگزاري تاريخ تا فوق، مدارك دارندگان براي تمام سال 35 حداكثر داشتن
 به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه های معتبر

سـر رزنـدان و همجانبازان ،آزادگان ،فرزندان و همسر شهداء فرزندان و همسر حانبازان بيست و پنج درصد و بـاالتر، فالف) 

   در جبهه  آزادگان كه حداقل يك سال باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه

 عاونـت توسـعهرندگان گواهي هز معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين يا سپاه پاسداران انقالب اسالمي يـا ماد( 

ظيفـه ز ومديريت و منابع جهاد كشاورزي و يا ستاد مشترك نيروي مسلح( درخصوص كاركنان پايور نيروي مسلح و نيروي 

  شرط حداكثر سن معاف مي باشد.

   سال 5داء( شامل پدر ،مادر،خواهر ،برادر) تا ميزان افراد خانواده شه) ب 

  ماه  سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه 6رزمندگان داراي كمتر از  پ)

  ) مدت خدمت سربازي ج

دمت خـ داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خـدمت پزشـكان وپيراپزشـكان ومتعهـدين  ) د

  قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 

  اشند.ب مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه  -2/2

مي باشـند  مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه درحين انجام خدمت قانوني درواحدهاي تابعه دانشگاه –تبصره 

گواهي اشتغال بـه  آزمون شركت نمايند.ارسالاين آنان باقي مانده مي توانند در طرح ازماه  3مدت حداكثر  از تاريخ آزمونو 

  طرح اينگونه افراد با ذكر تاريخ اتمام طرح الزامي است.

 : قانوني هاي سهميه و امتيازات

 و كتبي ر آزموند شركت طريق از %5 و% 25 از اعم ايثارگري ينمشمول بكارگيري جذب فرايند :ايثارگران استخدام سهميه

   .پذيرد مي مايثارگران انجا امور و شهيد بنياد هماهنگي با و ضوابط اساس بر استخدامي اولويت رعايت با مصاحبه

 و بيست نزاجانبا فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر آزادگان، جانبازان، :شامل 25  %سهميه ايثارگران  )الف

 با رزمندگان , هيدش برادر و خواهر و اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان فرزندان و همسر باالتر، و پنج درصد

  باشند فرزندان آنان مي و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه
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 كمتر زادگانآ فرزندان و  ) %25 ( درصد پنج و تبيس زير جانبازان فرزندانمسران وه:  شامل% ۵ سهميه ايثارگران ب)

 .باشد مي اسارت يكسال از

 ئه معرفينامهارا با شغل مورد تقاضا به مربوط وظايف انجام توانايي صورت در عادي معلولين جذب: معلولين سهميه  )ج

 برخوردارعلوالن م از حمايت عجام قانون %3 و كسب حدنصاب نمره كتبي از زمون آ در شركت طريق از ، بهزيستي اداره از

 .شد خواهند

 بــاپــس از اعمــال ســهميه هـاي فــوق بــه داوطلبــان  باقيمانـده مجــوز مربوطــه  : آزاد ســهميه مشــمولين  )د

    .تاختصاص خواهد ياف آزمون نمرات مكتسبه در براساس بومي غير و استان بومي شهرستان بومي اولويت
  

 : نياز مورد ومدارک نام ثبت نحوه – ٣

ترونيكي ازطريق سايت به  صورت الك 19/6/97تاريخ شنبه پايان روز دو تا  14/6/97تاريخ  شنبه  چهارروز داوطلبان از ثبت نام 

  اينترنتي دانشگاه به شرح ذيل انجام مي گيرد:

   ritsmemp.kaums.ac.i    :سورود به پايگاه اينترنتي به آدر* 

  (پس از تأييد نهايي اطالعات به هيچ عنوان قابل ويرايش نخواهد بود)و تأييد آنتكميل فرم ثبت نام * 

 امضاي آن پس ارائه شده توسط سيستم كه حاوي اطالعات وارد شده توسط داوطلب مي باشد و ثبت نام چاپ فرم *      

   )آزمون الزامي است نيازارائه مدارک مورد تحويل فرم امضا شده در زمان از چاپ( 

  :مدارک مورد نياز  -١/٣

  فرم ثبت نام اوليه   -

بانك رفاه  دانشگاه نزد 2137740224000به حساب شماره  ريال هزار) پانصد( 500000رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ -

  آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي   بعنوان حق شركت در

  ميشود.نجه مسترد ومدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختي به هيچ به ثبت نام ناقص ويا ارسال : تذکر 

   اصل به همراه تصويرآخرين مدرك تحصيلي -

  شود كه بايستي متناسب با توضيحات ذيل بانضمام فيش بانكي اسكن و ارسال 3×4) يك قطعه عكس  -

  

  

  

  

  

  

  

    

 4 - 

  داوطلب: تصوير فايل تهيه نحوه

   . ذخيره شده باشد jpg و بافرمت dpi 200 و با درجه وضوح Grayscale ورته صب -1

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

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

 پيكسل باشد. 300*400 وحداكثر 300*200ابعاد تصويرارسالي بايدحداقل  -4

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

  د.باش بايت كيلو 150 از كمتر بايد شده اسكن پرداختي فيش تصوير حجم



 

                                                                                                                            
                                                                                               بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

    

  ، 81147/87137كاشان : ميدان پانزده خرداد ، صندوق پستي 

  http://logistics.kaums.ac.ir ، وب سايت031 – 55463355، دورنگار   031 – 55444055تلفن 

 

  آزمون : مدارک مورد نياز پس از قبولی درمرحله اول

ه از سـوي درمرحله اول آزمون موظف هستند پس از اعالم نتايج ، مدارك  را ظرف مدت تعيـين شـد پذيرفته شدهداوطلبان 

  ارائه ورسيد دريافت نمايند. در اطالعيه ها تعيين شدهرا در محل دانشگاه به همراه اصل مدارك 

  اصل به همراه تصوير كارت ملي  -

  مام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصوير ت -

  اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران) -

هي رح ارائه گوادرصورت اشتغال به ط(اصل به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن  -

  )با اعالم تاريخ پايان طرح الزامي است

  صل به همراه تصوير مدارك دال بر بومي بودن ا –

  معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط يا  اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري -

   اصل به همراه تصوير سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  -

سـتعالم امعافيـت از مراجـع ذيـربط : مدرك تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشكان وپيراپزشكان يا  تبصره      

  خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود.

 اوطلب بوميد به عنوان مورد حسب زير، ويژگيهاي از يكي حداقل داشتن با افراد :بودن بومي : شرايطتبصره       

    .شد خواهند محسوب استان يا شهرستان

 :هرستانش بومی��

  باشد يكسان جذب براي تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان 1- 

 محل ه شهرستانك )بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -2

  باشد. جذب يكسان براي تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي خدمت

 شهرستان در تناوبميا  متوالي صورت به را )دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،( تحصيلي سنوات از سال چهار حداقل داوطلب 3-

  باشد كرده طي جذب براي تقاضا مورد محل

  اشته باشد.د جذب براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه چهارسال حداقل داوطلب -4

 جذب رايب مورد تقاضا محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر، -5

  باشند. داشته

 :استان بومی��

 . باشد يكسان جذب براي تقاضا مورد محل استان با وي همسر يا داوطلب تولد محل ستان 1- 

 محل استان كه )بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر  -2

  . باشد جذب يكي براي تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي خدمت
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 تاناس در تناوبم متوالي يا صورت به را )دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،( تحصيلي سنوات از چهارسال حداقل داوطلب  -3

 . باشد كرده طي جذب براي تقاضا مورد محل

 . داشته باشد جذب براي تقاضا مورد محل استان در بيمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب  -4

 داشته جذب ايبر موردتقاضا محل استان در بيمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر،  -5

 . باشند

 . مي باشد نام ثبت زمان در كشوري تقسيمات بودن، بومي تعيين براي شهرستان و استان : مبناي 1تذكر 

 : آزمون مواد و زمان - ۵

از طريق  بت نامپس از اتمام مهلت ث و مصاحبه كتبي  آزمون برگزاري زمان و آزمون جلسه به ورود كارت دريافت تاريخ

  .خواهد شد رساني اطالع دانشگاه پورتال

  آزمون كتبي شامل: وبرگزار  درصد)30و مصاحبه (درصد ) 70آزمون به دو صورت كتبي (واد آزمون: م  

) 35جموع به تعداد(معارف اسالمي  درم -3زبان انگليسي (عمومي)  -2زبان وادبيات فارسي  -1آزمون توانمنديهاي عمومي: 

سوال  به )35 ( دبه تعدا تقاضا مورد  رشته شغلي  امرتبط ب تخصصي: آزمون  و  1 ضريب با سوال به صورت چهارگزينه اي

  ) دخواهد شپاسخ غلط محاسبه  سه( يك نمره منفي به ازاي هر خواهد بود   3 ضريب باصورت چهار گزينه اي 

 : تذكرات
  

اره اشـ اغل مـورددارندگان مدرك تحصيلي باالتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده درشرايط احـراز مشـ دانشجويان و .1

  .واهند شدفرايندجذب محروم خ از ادامه حق شركت در اين آزمون را ندارند و در صورت شركت وهمچنين مدارك معادل 

 مرحله هر درو بود خواهد داوطلب برعهده آگهي درمتن شده اعالم وشرايط ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت  .2

 است گهيآ در مندرج شرايط فاقد يا داده خالف اطالعات اوطلبد كه شود محرز جذب و آزمون نام، ثبت مراحل از

 پرداختي وجه داداستر و شد خواهد منع كار ادامه از اشتغال صورت در و گردد مي محروم بعدي مراحل انجام از داوطلب

 . بود نخواهد پذير امكان نيز

 از پس حاتياصال هيچگونه لذا باشد، مي شغل درخواست برگ تكميل متقاضيان، از نام ثبت مالك كه اين به توجه با .3

  . آيد عمل به دقت نهايت آن تكميل در است الزم لذا ، بود نخواهد پذيرش قابل نام ثبت
  

در  سبهمكتن نمره كل به ترتيب باالتري با رعايت اولويت ها ي مندرج در آگهي آزمون وبراي انجام مصاحبه  انتخاب داوطلبان .4

  ذيرد.پياز صورت مي تعداد مورد ن دو برابر غلي با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بيني شده به ميزاندر هر رشته ش كتبي  آزمون

رصد نمره مصاحبه ) د 30درصد نمره آزمون كتبي و  70نمره نهايي ( شامل  ن: پذيرش قطعي داوطلبان براساس باالتري1تبصره 

  .فتواهد پذير با رعايت اولويتها و سهميه ها پيش بيني شده در آگهي صورت خ
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انده ظرفيت يمقبا، : در صورت عدم تكميل ظرفيت در هريك از رشته هاي شغلي  مورد نياز در جنسيت مشخص شده  2تبصره

  جنسيت مخالف بر اساس نمره مكتسبه تكميل خواهد شد.  با  از طريق  داوطلبان

ز وجـود اد آنان لغو و ايند در غير اين صورت قرارداخدمت نم نياز دانشگاه در محل  ملزم خواهند بودپذيرفته شدگان نهايي ،  .5

  افراد ذخيره وفق مقررات استفاده مي شود .

 هسته به روندهپ تكميل و تشكيل جهت تنظيمي برنامه طبق نهايي شدگان پذيرفته اسامي اعالم از پس موظفند داوطلبان .6

   .نمايند مراجعه درج شده در پورتال دانشگاه آدرس به دانشگاه گزينش

اطالعـات  وداوطلبـان شـدخواهـد  انجام  هرگونه اطالع رساني درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتي به صورت همزمان .7

  .نمودمورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند 

 وي يقبول و انصراف تلقي منزله به ، پرونده تكميل ودر هريك از مراحل آزمون  مقرر موعد در داوطلب مراجعه عدم :تذكر

   .شد خواهد تلقي يكن لم كن

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  »بسمه تعالي                                                                                                               

 
  دراين قسمت چيزي ننويسيد

محل الصاق 

 عكس
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  كاشانعلوم پزشكي وخدماتي بهداشتي درماني  برگ درخواست شغل از دانشگاه

  نام : -2  نام خانوادگي : -1

  ����زن - 2              ����مرد -1جنس : -4  نام پدر:-3

  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :  - 6  ال س        تاريخ تولد :       روز                   ماه         -5

  :محل صدورشناسنامه -9  شماره ملي:  -8  شماره شناسنامه : -7

  ����مجرد -2           ����وضعيت تاهل: متاهل  -11  دين :                            مذهب :       -10

  ����داراي معافيت قانوني دائم  -2            ����   داراي كارت پايان خدمت  -1وضعيت نظام وظيفه :        -12

  وضعيت ايثارگري : -13

  جانباز                          درصد جانبازي .................. درصد       ����       -1

  اه          سال م   ماه حضور داوطلبانه درجبهه)      مدت حضور درجبهه :     روز       6حداقل  دارايرزمنده        (     ����        -2

  آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال      ����         -3

         ����همسر         ����فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -4

     ����همسر         ����وباالتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5

    ����همسر         ����فرزند وهمسر آزادگان باالي يكسال اسارت:    فرزند     -6

     ����همسر         ����فرزند وهمسر رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند     -7

   ����فرزندآزاده         ����وآزادگان زير يكسال اسارت :      فرزند جانباز    %25زند جانبازان زيرفر -8

                           ����برادر         ����خواهروبرادر شهدا: خواهر     -9

    ����فراد غير بوميا -5 ����استان  بومي  -4   ����بومي محل مورد تقاضا   -3 ����معلولين عادي  -2    ����سهميه آزاد     -1ساير موارد :  -14

    ����كارشناسي ارشد     ����كارشناسي      آخرين مدرك تحصيلي : -15

  گرايش تحصيلي :                           معدل :  رشته تحصيلي :  -16

  استان محل تحصيل :  دانشگاه محل تحصيل : -17

  )����1022كد (ماما  )����1021كد( پرستار   ���� )1020كد( پرستار :  شغل مورد درخواست .19  تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي :    /    /   -18

  ...حل خدمت ........م(مدت خدمت ...........روز .............ماه .............سال )        ����مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان     -20

:  محل سكونت نشاني كامل -21

  ...................................................................شهرستان ............................................خيابان .....استان .................

  .... .........................ره تلفن .شما............كوچه ................................پالك ...............................كدپستي ............................

  كد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................

  شماره تلفن براي تماس ضروري : -22

تن مـكاشـان درمـاني  علوم پزشكي وخدمات بهداشتيشركتي دانشگاه متقاضي شركت درآزمون  اينجانب ..............................................

ه مـي آگهي مربوطه را با دقت وبه طور كامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام ومسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهد

ز خـود درآن دسـتگاه ا جذباي گيرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هرمقطع زماني (قبل وبعد ازاشتغال ) هر گونه حقي را بر

  سلب مي نمايم 

  اثرانگشت متقاضي مضاء وا      تاريخ تنظيم فرم :                                                                                        -23


