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 شركتي ينيرو جذب فراخوان

 كاشان پزشكي علوم دانشگاه تابعه هاي واحد براي  

 د/7816/209مجـوز شـماره    از محـل و شـركت خصوصـي طـرف قـرارداد     از طريـق    دارد نظر در كاشان پزشكي علوم دانشگاه  
مـورد  جهت تامين نيروي  ،و  بهداشت،درمان وآموزش پزشكيمعاونت محترم توسعه مديريت و منابع  وزارت  09/01/1395مورخ
از طريـق بـر گـزاري آزمـون     ،  ذيل نسبت به جذب نيرو در مشاغلدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  ،  نياز
   .براي ثبت نام اقدام نماينددر مهلت مقرر لذا داوطلبان واجد شرايط مي توانند با رعايت مفاد اين آگهي  .نمايد اقدام

    :مورد نياز شاغلمدول ج. 1
 

رديف
  

كدرشته   شغلي رشته عنوان
  محل جغرافيايي خدمت  شغلي

تعداد
مورد 
  نياز

  مصاحبه  شرايط احراز  مرد  زن

  101  )1(كارشناس اموراداري  1
واحدهاي تابعه

حوزه مديريت (دانشگاه
  )منابع انساني

5     *  
دارابودن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد در 

ش مديريت منابع گراي( رشته مديريت 
گاني، مديريت ر،مديريت دولتي ، مديريت باز)انساني

گرايش آموزش و (صنعتي، علوم اسالمي، علوم تربيتي 
  )بهسازي منابع انساني

  دارد

  102  )2(كارشناس اموراداري  2
واحدهاي تابعه

حوزه مديريت (دانشگاه
  )توسعه و تحول اداري

2  *  *  

كارشناس تجهيزات   3
كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي   *    1  يبهشت يمارستانب  103  )1(پزشكي

  )تمام گرايشها(   ، مهندسي پزشكيباليني
  مكاترونيك

 دارد

تجهيزات كارشناس   4
 دارد  *    1  دانشكده دندانپزشكي  104  )2(پزشكي

  واحدهاي تابعه دانشگاه  105  نگهبان  5
  10     *  

يا  كارداني - دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم
 مرتبطغير  تحصيلي در رشته هاي(  كارشناسي

  * )دانشگاه 
 دارد

معاونت آموزشي   106 كارشناس آموزش  6
  *    2  دانشگاه 

 در رشته كارشناسيدارا بودن مدرك تحصيلي 
  دارد   مدارك پزشكي يا فناوري اطالعات سالمت

كارشناس مواد خوراكي و   7
  *    1  واحدهاي تابعه دانشگاه  107  آشاميدني

علوم  در رشته كارشناسيارا بودن مدرك تحصيلي د
گرايش كنترل كيفي و ( تغذيه يا علوم و صنايع غذايي

  )بهداشتي
  دارد

  
مانند رشته هاي  (پيش بيني شده استكه در شرايط احراز مشاغل فعلي دانشگاه  ي استرشته هاي دانشگاه مرتبطتحصيلي  رشته هاي *

  )... يت  ومدير ، حسابداري ،حقوقبهداشتي و درماني،تحصيلي 
    : عمومي شرايط- 2

 

  جمهوري اسالمي ايران اساسي درقانون مصرح كشور رسمي اديان از يكي يا اسالم مبين دين به تدين )1-2
 ايران تابعيت داشتن ) 2-2
 )برادران ويژه( خدمت از دائم معافيت يا عمومي وظيفه خدمت پايان كارت داشتن ) 3-2
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 روانگردان و مخدر وادوم دخانيات به اعتياد عدم ) 4-2
 موثر جزايي محكوميت سابقه عدم ) 5-2
   قانوني مراجع آراي موجب به دولتي دستگاههاي در اشتغال منع نداشتن) 6-2
 . باشند خدمت و بازخريد بازنشسته يا و دولتي دستگاههاي ساير پيماني و ثابت رسمي، مستخدم نبايد داوطلبان ) 7-2
 ايران اسالمي جمهوري ياساس قانون به التزام) 8-2
 مصوب دستورالعمل اساس بر مورد تقاضا شغل در وظيفه انجام براي وتوانايي ورواني جسماني كامل سالمت داشتن ) 9-2
   .موسسه امناء هيأت سوي از

    : اختصاصي شرايط – 3
 

م بـراي مـدرك كـارداني و    سـال تمـا   35مدرك ديـپلم و   دارندگان براي تمام سال30 حداكثرو 20 سنحداقل  داشتن)  1-3
   . آزمون برگزاري تاريخ تا ، و باالتر سال تمام براي مدرك كارشناسي ارشد 40كارشناسي و 

  : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره 
ان بيست و پنج درصد و بـاالتر، فرزنـدان و همسـر    انبازججانبازان ،آزادگان ،فرزندان و همسر شهداء فرزندان و همسر ) الف

   باال سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به  آزادگان كه حداقل يك سال 
وسـعه  ز معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين يا سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي يـا معاونـت ت    اارندگان گواهي د( 

درخصوص كاركنان پايور نيـروي مسـلح و نيـروي وظيفـه     ( مديريت و منابع جهاد كشاورزي و يا ستاد مشترك نيروي مسلح
  .شرط حداكثر سن معاف مي باشداز

   سال 5تا ميزان ) شامل پدر ،مادر،خواهر ،برادر( افراد خانواده شهداء) ب 
  انه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبههسابقه حضور داوطلب ماه 6رزمندگان داراي كمتر از  )پ
    انجام شده   مدت خدمت سربازي)  ج
داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان ومتعهدين خدمت قانون  ) د

  مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 
   .كان مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه  باشندمشمولين خدمت پزشكان وپيراپزش) 2-3
  :در خصوص عنوان شغل نگهبان عالوه بر شرايط احراز جدول مشاغل، احراز شرايط اختصاصي ذيل نيز الزامي است) 3-3

    27 –5/18بين ) BMI(سب جسمانيبودن تنا دارا -ب                            سانتي متر    175داشتن قد حداقل  –الف 
  نگهبان به عنوان اشتغال  مبني برسال  10به مدت  )محضري( رسمي تعهد نامه سپردن -د      )طبق فرم پيوست( موفقيت در آزمون آمادگي جسماني -ج

 : قانوني هاي سهميه و امتيازات
 در آزمون شركت طريق از 5% و 25% از اعم رگريايثا مشمولين بكارگيري جذب فرايند  :ايثارگران استخدام سهميه ) الف
   .پذيرد مي ايثارگران انجام امور و شهيد بنياد هماهنگي با و ضوابط اساس بر استخدامي اولويت رعايت با مصاحبه و كتبي
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 و درصد پنج و بيست جانبازان فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر آزادگان، جانبازان، :شامل  25 % سهميه ايثارگران
 حداقل سابقه با رزمندگان , شهيد برادر و خواهر و اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان فرزندان و همسر باالتر،
  باشند فرزندان آنان مي و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش

 كمتر آزادگان فرزندان و  ) 25 %( درصد پنج و بيست زير جانبازان فرزندانسران وهم:  شامل  %5 به ميزان  سهميه ايثارگران
   .باشد مي اسارت يكسال از

 .سهميه ايثارگران براي رشته هاي شغلي تك ظرفيتي قابل اعمال نمي باشد :1تبصره 

 از ارائه معرفينامه با شغل مورد تقاضا به مربوط وظايف انجام توانايي صورت در عادي معلولين جذب: معلولين سهميه )ب
 برخوردارمعلوالن  از حمايت جامع قانون3 % از آزمونو كسب حدنصاب نمره  زمون آ در شركت طريق از ، بهزيستي اداره

 .شد خواهند
 نمـرات مكتسـبه در   بـه ترتيـب  داوطلبـان   سـاير   پـس از اعمـال سـهميه هـاي فـوق بـه       باقيمانـده مجـوز مربوطـه      )ج

بــومي اســتان و ســهميه  ،بــومي شهرســتان بــا ه ترتيــب اولويــت جــذب بــ، در شــرايط مســاوي ويافتــه اختصــاص  آزمــون
      .خواهد بودشرايط ذيل  بر اساسغير بومي 

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

 محل كه شهرستان )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 يا متناوب متوالي صورت به را )دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،( تحصيلي سنوات از سال چهار حداقل داوطلب 3-
  باشد كرده طي جذب براي تقاضا مورد محل

  .داشته باشد جذب براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه چهارسال حداقل داوطلب - 4
 جذب براي مورد تقاضا محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال چهار حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر، -5

  .باشند داشته
 :استان بومي* 

 . باشد يكسان جذب براي تقاضا مورد محل استان با وي همسر يا طلبداو تولد محل استان 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

 استان در متناوب متوالي يا صورت به را )دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،( تحصيلي سنوات از چهارسال حداقل لبداوط  - 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
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 داشته جذب براي 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: تذكر

   . ددر شرايط مساوي در اولويت خواهند بو دانشگاه هكاركنان بازنشست فرزندان : 2تبصره 
  

  : نياز مورد ومدارك نام ثبت نحوه – 4
  

ازطريـق   بـه  صـورت الكترونيكـي    3/6/98 مـورخ  يـك شـنبه  پايان روز  تا   30/5/98 ورخم  شنبهچهارروز داوطلبان از ثبت نام 
  :سايت اينترنتي دانشگاه به شرح ذيل انجام مي گيرد

   itsmemp.kaums.ac.ir    :سورود به پايگاه اينترنتي به آدر* 
  )پس از تأييد نهايي اطالعات به هيچ عنوان قابل ويرايش نخواهد بود(و تأييد آنتكميل فرم ثبت نام * 

ارائه شده توسط سيستم كه حاوي اطالعات وارد شده توسط داوطلب مي باشد و امضاي آن پس از  ثبت نام چاپ فرم *     
    )آزمون الزامي است ارائه مدارك مورد نيازيل فرم امضا شده در زمان تحو( چاپ

   :مدارك مورد نياز 
  فرم ثبت نام اوليه   -
 دانشگاه نزد بانك رفـاه  2137740224000ريال به حساب شماره ) هزار سيصد( 300000مبني بر پرداخت مبلغرسيد بانكي  -

  آزمون  بعنوان حق شركت در
  .ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميشودبه ثبت نام : تذکر 

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

   
  
  دارك مورد نياز پس از قبولي درمرحله اول آزمون م - 5

درمرحله اول آزمون موظف هستند پس از اعالم نتايج ، مدارك  را ظرف مـدت تعيـين شـده از سـوي      دهپذيرفته شداوطلبان 
  .ارائه ورسيد دريافت نمايند در اطالعيه ها تعيين شدهرا در محل دانشگاه به همراه اصل مدارك 

 :داوطلب تصوير فايل تهيهنحوه
   . ره شده باشدذخي jpg و بافرمت dpi 200 و با درجه وضوح Grayscale ه صورتب -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

 .دباشبايتكيلو150ازكمتربايدشدهاسكنپرداختي فيش تصوير حجم
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  كارت ملي  اصل به همراه تصوير -
   تصوير تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه  -
   ه همراه تصويرآخرين مدرك تحصيلياصل ب -
  )ويژه برادران(تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم اصل به همراه  -
درصورت اشتغال به طرح ارائه گـواهي  (تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن اصل به همراه  -

   )امي استبا اعالم تاريخ پايان طرح الز
  تصوير مدارك دال بر بومي بودن اصل به همراه  –
  معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط يا  تصوير مدارك دال بر ايثارگرياصل به همراه  -
   تصوير سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت اصل به همراه  -
از  و كارت وضعيت نظام وظيفـه  گواهي انجام خدمات قانون پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت،مدرك تحصيلي  :تبصره       

  .مراجع ذيربط استعالم خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود
  :آزمون مواد و زمان - 6

از طريق  پس از اتمام مهلت ثبت نام و مصاحبه كتبي  زمونآ برگزاري زمان و آزمون جلسه به ورود كارت دريافت تاريخ
  .خواهد شد رساني اطالع دانشگاه پورتال

 )درصد30(و مصاحبه )درصد  70( در صورت برگزاري آزمون كتبي نمرات نهايي داوطلبان از مجموع نمرات آزمون كتبي   
  :آزمون كتبي شامل اهد شد و مواد.محاسبه خو

) 35(معارف اسالمي  درمجموع به تعداد -3) عمومي(زبان انگليسي  -2زبان وادبيات فارسي  -1: وميآزمون توانمنديهاي عم
سوال  به )35 ( به تعداد تقاضا مورد  رشته شغلي  مرتبط با :تخصصي آزمون  و  1 ضريب با سوال به صورت چهارگزينه اي

   ) خواهد شدپاسخ غلط محاسبه  سهزاي هر يك نمره منفي به ا( خواهد بود   3 ضريب باصورت چهار گزينه اي 
   :تذكرات

  

 هـاي  مهـارت  مـدرك در صورت قبولي ،مكلف بـه ارائـه   ) با مدرك دانشگاهي( داوطلبان شركت كننده در مشاغل حرفه اي  .1
  .خواهند بود )ICDL( فن آوري اطالعات هفتگانه

طبـق   (اعتبار بوده و پذيرفته شدگان براساس ميزان نيـاز   شغلي مورد نياز تا مدت يكسال دارايهاي نتايج آزمون در كليه رشته  .2
 .به تدريج بكارگيري خواهند شداولويت نمره مكتسبه  بر اساس )مصوبات هيئت رئيسه دانشگاه

دارندگان مدرك تحصيلي باالتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده درشـرايط احـراز مشـاغل مـورد اشـاره       دانشجويان و .3
  .فرايندجذب محروم خواهند شد از ادامه حق شركت در اين آزمون را ندارند و در صورت شركت ك معادل وهمچنين مدار
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 مرحله هر ودر بود خواهد داوطلب برعهده آگهي درمتن شده اعالم وشرايط ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت  .4
 است آگهي در مندرج شرايط فاقد يا داده خالف اطالعات داوطلب كه شود محرز جذب و آزمون نام، ثبت مراحل از

 استرداد در هر حالو شد خواهد منع كار ادامه از ،اشتغال صورت در و گردد مي محروم بعدي مراحل انجام از داوطلب
 . بود نخواهد پذير امكان نيز پرداختي وجه

 از پس اصالحاتي هيچگونه لذا باشد، مي شغل درخواست برگ تكميل متقاضيان، از نام ثبت مالك كه اين به توجه با .5
  . آيد عمل به دقت نهايت آن تكميل در است الزم و  بود نخواهد پذيرش قابل نام ثبت

  
بـه   با رعايت اولويـت هـا ي منـدرج در آگهـي آزمـون      ومصاحبه  جهت ،رشته هاي شغلي مصاحبه دار براي انتخاب داوطلبان .6

 برابـر  سه در هر رشته شغلي با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بيني شده به ميزان كتبي  در آزمون مكتسبهترتيب باالترين نمره كل 
  .تعداد مورد نياز صورت مي پذيرد

درصد نمره آزمون  70شامل ( نمره نهايي  نبراساس باالتري در رشته هاي شغلي داراي مصاحبه پذيرش قطعي داوطلبان:  تبصره
           .فـت پـيش بينـي شـده در آگهـي صـورت خواهـد پـذير         يهـا و سـهميه هـا   با رعايـت اولويت ) درصد نمره مصاحبه  30كتبي و 

  .در صورت عدم انجام مصاحبه تعيين اولويت براساس نمره آزمون كتبي خواهد بود
 اسامي اعالم از پس موظفند داوطلبان از آنجا كه هرگونه اشتغال در دانشگاه منوط به اخذ نظريه هسته گزينش مي باشد لذا  .7

 گزينش هسته به جهت انجام مراحل گزينش پرونده تكميل و تشكيل جهت تنظيمي برنامه طبق،نهايي شدگان هپذيرفت
   .نمايند مراجعه درج شده در پورتال دانشگاه آدرس به دانشگاه

رشته شغلي در  ملزم خواهند بودبر اساس تعهد محضري ، توسط گزينش پس از احراز صالحيت پذيرفته شدگان نهايي .8
نياز دانشگاه  خدمت نمايند در غير اين صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخيره مورد محل ته شده در آزمون و پذيرف

 .گرددوفق مقررات استفاده مي 
از طريـق   اعالم نتايج و فراخـوان هـاي بعـدي صـرفاَ    اطالعيه هاي مربوط به من جمله  آزمون هرگونه اطالع رساني درخصوص .9

وداوطلبان اطالعات مورد نياز خـود را بـدين طريـق     شدخواهد  انجام  به صورت همزمان علوم پزشكي كاشان دانشگاه لپورتا
  .نموددريافت خواهند 

 و انصراف تلقي منزله به ، پرونده تكميل ياودر هريك از مراحل آزمون  مقرر موعد در داوطلب مراجعه عدمتاكيد مي نمايد  
    .دش خواهد يكن لم كن وي قبولي
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  :محل تولد  : تاريخ تولد  : نام پدر  :نام ونام خانوادگي 
  :مذهب  :دين  :تابعيت  :شماره ملي  :شناسنامه شماره

 :كارت پايان خدمت :رشته تحصيلي  :مدرك تحصيلي

  :حكم قهرماني  :مدت فعاليت  :رشته ورزشي  :فعاليت ورزشي

  :آدرس محل سكونت
 :تاريخ برگزاري آزمون        :تلفن همراه  :تلفن ثابت

 آمادگي جسماني

 :نظريه پزشك

 :نظريه روانشناس

 

عالمت  BMI گروه خوني وزن قد  سب جسمانيتنا
 مشخصه

          
 

 مالحظات تعداد ركورد عنوان آزمون  رديف

  مرتبه 30 دراز و نشست  1

  4×9 دوي چابكي  2

   سانتيمتر 160حداقل   پرش طول  3

  مرتبه 20 شنا سوئدي  4

   متر 300  دوي استقامت  5

  . داوطلب بايد كليه مراحل آزمون را با موفقيت طي نمايد  -2            .ده و در پايان زمان محاسبه گرددكليه مراحل آزمون پشت سر هم انجام ش-1: تبصره 

  :                         جمع امتياز

 :                                     نماينده حراست دانشگاه                                       :                      نماينده تربيت بدني:                                                   نام و امضاء آزمون گيرنده

 :بازرسي دانشگاه نماينده                                                          :نماينده هسته گزينش:                                             نماينده منابع انساني دانشگاه
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