
 فسا پزشکی علوم دانشگاه در  پرستاری کمک شرکتی نیروی جذب آگهی

فسا در نظر دارد  و خدمات بهداشتی درمانی برنده مناقصه دانشگاه علوم پزشکی 6501شرکت سبز اندیشان فسا به شماره ثبت 

ستناد مجوز (به ا)بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( و بیمارستان شریعتیبرای تامین نیروی مورد نیاز بیمارستانهای تابعه دانشگاه

نفر کمک  65معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد  4/0/21/د مورخه 0015/952شماره

رایط و ضوابط زیر نفر مرد( را از طریق آزمون کتبی عمومی و تخصصی و مصاحبه به صورت شرکتی با ش1نفر زن و 4پرستار)

شاهد و ایثارگر باید در آزمون شرکت  % 90بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سهمیه استخدام نماید . با هماهنگی به عمل آمده با 

 نمایند.

 :شرایط پذیرش داوطلبان

 شرایط عمومی:

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران-6

 ی جمهوری اسالمیسشناخته شده در قانون اسا اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان-9

 اساسیالتزام به قانون -0

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان )دارندگان معافیت پزشکی باید با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه -4

 (علوم فسا توانایی انجام شغل مورد تقاضا را داشته باشند 

ه تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه )بمی شوندبه کارگیری داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که -0

 علوم پزشکی فسا(

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر-1

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر-7

 عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح-8

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

 :آزمون نمی باشند این رافرادی که مجاز به شرکت د

 انفصال شدگان دایم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط دستگاههای دولتی-6

بط باالتر از مقطع اعالم شده در شرایط احراز مندرج در آگهی )مالک مرتبط بودن مقطع و رشته تدارندگان مدرک تحصیلی مر-9

 باشد (می وزارت بهداشت مورد عمل  طرح طبقه بندی مشاغل تحصیلی ؛

 :تبصره

مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد ملزم به  بادر صورتی که داوطلب دربدو استخدام دارای مقطع تحصیلی باالتر غیر مرتبط 

 می باشد.ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی 



 : شرایط اختصاصی

 05/2/28تاریخدارابودن مدرک دیپلم کمک بهیاری حداکثر تا -6

دارابودن مدرک دیپلم در کلیه رشته ها به همراه مدرک دوره یکساله کمک پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت درمان و -9

 (05/2/28آموزش پزشکی )حداکثر تا تاریخ

 05/2/28یعنی  تا آخرین روز ثبت نام   به بعد( 05/2/79سال سن )متولدین   91و حداکثر  68داشتن حداقل -0

 :ه های معتبر به حداکثرسن مقرر داوطلبان اضافه خواهد شددیموارد زیر مشروط به ارائه تایی

 دت خدمت سربازی انجام شدهم-

جانبازان، آزادگان،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از -

 شرط سن معاف می باشند .

 سال 0ر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پد-

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

 استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

و قرارداد مشاغل ل در موسسات تابعه وزارت بهداشت )اعم از قرارداد کار معین سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغ-

 سال طبق بیمه قابل قبول 60کارگری(حداکثر به میزان 

لوم ع سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه-

 سال 60دارند حداکثر به میزان  شتغالبه خدمت ا پزشکی فسا

 سال مورد تایید می باشد . 60اکثر مجموع سالهای ارفاقی به سن مندرج در این آگهی جهت متقاضیان حد :توجه مهم

 

 :ه ثبت نامنحو

و بارگذاری مدارک زیر نسبت به ثبت www.fums.ac.irسایت دانشگاه علوم پزشکی فسا به آدرس   مراجعه به با باید متقاضیان

 .نام اقدام نمایید 

 

 :مدارک الزم جهت ثبت نام

 جدید که در سال جاری گرفته شده باشد 0*4 عکسیک عدد-6

ام شرکت سبز اندیشان به ن مرکزی فساه  شعب ملینزد بانک   658997505555ریال به حساب شماره      405555پرداخت مبلغ -9

 نماینده برنده مناقصه دانشگاه علوم پزشکی فسا و ارائه فیش واریزی به هنگام ثبت نامفسا به عنوان 



 . لذا باید قبل از ثبت نام از ثبت نام وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد  بعدداوطلبان محترم دقت فرمایند که  تذکر:

 .آگهی را به دقت مطالعه و از داشتن شرایط اطمینان حاصل نمایند ؛

 کارت ملی اسکن  -6

 شناسنامه اسکن صفحه اول -9

 درصورت تاهلشناسنامه اسکن صفحه دوم  -0

 و مدرک کمک بهیاری مدرک تحصیلیاسکن -4

 مدرک کمک پرستاریاسکن -0

 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایاناسکن -1

 خصوص مشمولین سهمیه ایثارگریارایه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در اسکن -7

 ثبت نام تقاضانامهتکمیل - 8

 

 :بت نامثمهلت 

سایت  هب 05/2/28شنبه مورخه روز 60ساعت لغایت   90/2/28مورخه شنبه دوروز صبح   8ساعت متقاضیان محترم می توانند از

 د .ندانشگاه علوم پزشکی فسا مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمای

 

 :و تاریخ آزمونزمان و نحوه دریافت کارت آزمون 

کارت آزمون اقدام نمایند  به دریافت دانشگاه نسبت  با مراجعه به سایت 4/65/28لغایت  0/65/28بایستی از تاریخ متقاضیان 

کارت ورود به جلسه  دریافتآن در زمان برگزاری محل  که برگزار خواهد گردید 1/65/28مورخه جمعه صبح روز  65.آزمون ساعت 

 به اطالع داوطلبان خواهد رسید .

 

 :آزمون منابع

ان ی ،زبسشامل سواالت تخصصی مرتبط با رشته شغلی کمک پرستار و سواالت عمومی شامل زبان و ادبیات فارآزمون علمی 

 15داد سواالت عمومی و تع9سوال با ضریب  15و اطالعات عمومی خواهد بود.تعداد سواالت تخصصی  انگلیسی ،معارف اسالمی

 خواهد بود 6سوال با ضریب 

 :تبصره



کل ، آزمون کتبی عمومی و  ( نمره %05و سی درصد) ، مصاحبه ( نمره کل%75تاد درصد)فپذیرش نهایی داوطلبان  بر اساس ه

 .تخصصی خواهد بود 

 

 :نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه

و درمرحله نهایی بر اساس جمع بندی آزمون کتبی برابر ظرفیت مورد نیاز  0اسامی پذیرفته شدگان به ترتیب نمره فضلی به میزان 

.درصورت مغایرت مدارک متقاضی با اطالعات اعالم شده برابر طریق سایت دانشگاه و دفتر شرکت اعالم خواهد شد از و مصاحبه 

ف آنان از فهرست اسامی پذیرفته شدگان و جایگزینی افراد واجد شرایط اقدام خواهد شد و مقررات در هرمرحله نسبت به حذ

حذف شدگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت . مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن 

و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف واقع آگهی به عهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان 

 داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است حتی در صورت انعقاد قرارداد با داوطلب قرارداد مذبور لغو و بالاثر می گردد .

ه دفتر ب می توانند شکایت کتبی خودراتا یک هفته بعد از اعالم نتیجه به نتیجه آزمون و مصاحبه متقاضیان در صورت شکایت

  شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند .

 

 عنوان رشته شغلی مورد نیاز و شرایط احراز

 %52سهمیه  توضیحات

 ایثارگران

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد مورد 

 نیاز

 ردیف عنوان رشته شغلی شرایط احراز)بر اساس مهندسی مشاغل(

بیمارستان حضرت  نفر مرد یا زن 2 مصاحبه تخصصی

 ولی عصر)عج( فسا

نفر مرد و  4

 نفر زن 3

کمک  دارا بودن مدرک -

 هیاریب

دارا بودن مدرک دیپلم در کلیه -

رشته ها به همراه مدرک کمک 

پرستاری مورد تایید وزارت 

 بهداشت

 1 رستارپکمک 

بیمارستان شریعتی  نفر مرد یا زن 1 مصاحبه تخصصی

 فسا

نفر مرد و  2

 نفر زن 1

  دارا بودن مدرک کمک-

 بهیاری

دارا بودن مدرک دیپلم در کلیه -

رشته ها به همراه مدرک کمک 

پرستاری مورد تایید وزارت 

 بهداشت

 2 کمک پرستار

 

 



 

 فرم تقاضای به کارگیری در شرکت سبزاندیشان فسا

 تاریخ    /     /                                                      مشخصات فردی                                      -1

 

 . مدارک تحصیلی 2

سال اخذ  معدل
 مدرک

  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دبیرستان/دانشگاهنام  شهرمحل تحصیل

      

 
1 

 . سابقه کاری )مختص نیروهای قراردادی و شرکتی طرف قرارداد دانشگاه (3

 شروع خاتمه
 

علت قطع  حقوق و مزایا
 همکاری

تلفن 
 تماس

نام مدیر 
 مربوطه

  نام محل اشتغال آخرین سمت

 ماه سال ماه سال

          1 
          2 

 . شغل مورد درخواست 4

 محل جغرافیایی مورد تقاضای پیشنهادی داوطلب :
 
 

 . نشانی کامل داوطلب5

 استان: شهرستان: خیابان: کوچه:

 
 پالک: کدپستی: کد شهرستان:

 
 شماره تلفن تماس )همراه(: شماره تلفن ثابت:

 
 

 صحت موارد فوق مورد تأیید می باشد . 

    نام و نام خانوادگی :     

       تاریخ و امضاء و اثر انگشت : 

 نام پدر:
 

 نام خانوادگی : نام: 

 شماره شناسنامه: محل صدور:
 

 تاریخ تولد:

  : وضعیت نظام وظیفه : انجام شده         مشمول         معاف دائم          علت معافیت
   

 متاهل                مجرد  

 وباالتر          %25وضعیت ایثارگری: جانباز         آزاده          همسر شهید         فرزند شهید          همسر جانباز 
 خواهر یا برادر شهید  وباالتر         همسرآزاده یکسال و باالتر          فرزند آزاده یکسال وباالتر         %25فرزندان جانباز

 

  %25ماه حضور داوطلبانه در جبهه         همسر رزمنده          فرزند رزمنده          فرزند جانباز زیر 6رزمنده با سابقه حداقل 
  فرزند آزاده کمتر از یکسال

محل الصاق 

 عکس

 

 

 

 

 

 


