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 ((به صورت خرید خدمات نیرو بکارگیری فراخوان))

 

 دفراا دارد نظر در مشهد، پزشکی علوم دانشگاهبرخی از واحدهای زیر مجموعه  یخدماتامور در واگذاری  مناقصه رندهب شرکت

،  عمومی حیطه در کتبی آزمون طریق از، نیاز صورت در و شناسائی فراخوان، طریق از رانظافتچی شغلی:  رشته در شرایط واجد

 و شرایط با تخرید خدما قرارداد بصورت گزینش، قانون اساس بر عمومی صالحیت احراز از پس و شغلی مصاحبه ،آزمون عملی

 . نماید همکاری به دعوت ذیل ضوابط

 

 

 : تذکرات

 . شد واهدخ تمدید قرارداد ، خدمتی نحوه از رضایت و واحد نیاز صورت در و باشد می موقت بصورت قرارداد انعقاد  -1

 انجام سایت مینه طریق از...  و کارت صدور نحوه ، مصاحبه ، آزمون برگزاری محل و زمان خصوص در رسانی اطالع هرگونه -2

 . نمایند عهمراج سایت به یکبار ساعت 24 هر حداقل ها اطالعیه از آگاهی جهت هستند موظف داوطلبین لذا. شد خواهد

 متقاضی هعهد بر پرونده تشکیل جهت مراجعه یا مصاحبه ، آزمون در شرکت زمان خصوص در اطالع عدم از ناشی عواقب -3

 .بود خواهد

 .شد نخواهد مسترد عنوان هیچ به پرداختی وجه  -4

 فرمایید، اقدام  الزم رکمدا تهیه به نسبت اکنون، هم از لطفاً نیاز، مورد مدارک نمودن آماده جهت زمانی محدودیت به باتوجه  -5

زمان مراجعه و  یدتمد جهت امکانی هیچ ،مقرر مهلت در و یا عدم مراجعه مدارک تصویر و اصل ارائه عدم درصورت است بدیهی

 . شد اهیدخو حذف فراخوان این از ،یا عدم مراجعه در مهلت مقرر مدرک، نقص دلیل به و نداشته وجود مدارک تحویل
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 شغل نظافتچی مورد نیاز احرازشرایط و  تعداد، جنسیت  ،شهرستان محل خدمتجدول 

 فیرد

 آگهی

 عنوان

 شغل

 شهرستان

 محل

 خدمت

 

 تعداد

 مورد

 ازین

 جنسیت

سهمیه 

 ایثارگران

 درصد 25 

سهمیه 

 آزاد

 از احراز شرایط

 رشته و مدرک نظر

 تحصیلی

 توضیحات

 مرد زن مرد زن مرد زن
  

1 

 نظافتچی

 - 1 1 - 1 1 2 باخرز

 مدرک دارابودن

دیپلم  یلیتحص

کامل متوسطه در 

 کلیه رشته ها

محل خدمت در 

 بیمارستانهای تابعه می باشد

 

 

همچنین این رشته دارای  

آزمون آمادگی جسمانی، کار 

عملی و مصاحبه حضوری 

 خواهد بود.

 1 1 - - 1 1 2 بردسکن 2

 1 3 2 - 3 3 6 تایباد 3

 2 2 2 - 4 2 6 چناران 4

 1 1 - - 1 1 2 خلیل آباد 5

 1 1 1 - 2 1 3 خواف 6

 1 2 2 - 3 2 5 درگز 7

 - 1 1 - 1 1 2 رشتخوار 8

 1 2 2 - 3 2 5 سرخس 9

 - 1 1 - 1 1 2 فریمان 10

 2 5 3 2 5 7 12 قوچان 11

 4 3 4 2 8 5 13 کاشمر 12

 1 - 1 - 2 0 2 کالت 13

 51 38 12 6 63 44 107 مشهد 14

  66 61 32 10 98 71 169 جمع کل
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  داوطلبان پذیرش اختصاصی و عمومی شرایط :اول بخش

 باید در زمان ثبت نام ، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج را داشته باشد. بکارگیریداوطلب متقاضی 

  : عمومی شرایط .1

  کشورها سایر از مضاعف تابعیت بودن دارا عدم و ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت داشتن (1/1

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد( 2/1

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام( 3/1

  (22/11/1398 :نام ثبت مهلت پایان تاریخ لغایت) آقایان برای قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام( 4/1

  گردان روان و دخانیات مخدر، مواد به اعتیاد عدم( 5/1

  مؤثر جزائی محکومیت سابقه نداشتن( 6/1

 کار طب سیونکمی تشخیص با) . شوند می بکارگیری آن برای که کاری انجام توانایی و روانی جسمانی، سالمت داشتن( 7/1

 (موسسه

  

 :عمومی شرایط خصوص در مهم تذکرات

 :از عبارتند  نیستند فراخوان این در شرکت به مجاز که افرادی( الف

 سایر و انشکدهد/دانشگاه تابعه واحدهای شده خدمت بازخرید یا بازنشسته ،یقرارداد پیمانی، و ثابت رسمی، مستخدمین -1

 و نهادهای عمومی غیر دولتی. اجرائی هایدستگاه 

 مورد محل شغل در ارک به شروع از قبل بایست می دستگاهها، از هریک در اشتغال صورت در نام، ثبت مهلت پایان از پس: تبصره

 .نماید ارائه الذکر فوق دستگاههای از را خود انصراف دانشگاه، این نیاز

 صالح ذی و قضائی مراجع آرا توسط اجرائی دستگاههای در بکارگیری ممنوعیت هرگونه وجود عدم -2

 .دارند اجرائی دستگاههای یا و موسسات سایر به کار انجام تعهد که افرادی -3

  دیپلم معادل تحصیلی مدارک دارندگان -4

 دیپلم از باالتر تحصیلی مقاطع التحصیالن فارغ -5

 

 .باشد می( 22/11/1398) نام ثبت مهلت پایان تاریخ فوق، موارد تاریخ محاسبه مالک (ب

 

 موضوع این ،بکارگیری مراحل از یک هر در چنانچه مذکور، بندهای مشمولین از یک هر شرکت صورت در است ذکر به الزم(ج

 .رددگمی بالاثر و لغو مزبور قرارداد ،قرارداد صدور صورت در حتی و محروم بعدی مراحل انجام از ددگر محرز
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 نظافتچیو ضوابط پذیرش شغل  اختصاصی شرایط .2

 منا ثبت مهلت پایان با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ دیپلم کامل متوسطه تحصیلی مدرک داشتن -1

(22/11/1398) 

 یلی ومدرکقت تحصتذکر:  کارنامه سال سوم دبیرستان یا گواهی اشتغال به تحصیل از آموزشگاه مربوطه، گواهی مو

 پیش دانشگاهی به منزله مدرک تحصیلی مورد قبول نمی باشد.

 موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی و عملی -2

 (22/11/1368تا  22/11/1378 متولدین بین) سال 30 حداکثر و 20 حداقل سن داشتن -3

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

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

  معاف سن حداکثر رطش از (آنان فرزندان و کلی افتاده کار از آزادگان کلی، افتاده کار از جانبازانباالتر )همچنین 

  .باشند می

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

 بستری زمان تمد همچنین و جبهه در حضور میزان به اند نموده خدمت داوطلبانه طور به ها جبهه در که داوطلبانی 

 .ها جبهه در مجروحیت اثر در داوطلب رزمندگان پزشکی استراحت یا و شدن

 سال 5 میزان به حداکثر دولتی وقت تمام کارمندان خدمت سابقه.  

 لوم پزشکی مشهدع دانشگاه در وقت تمام قرارداد صورت به گذشته سالهای در که داوطلبانی شرکتی یا قراردادی سنوات 

 به حداکثر اندمودهن همکاری قطع موسسه با و اندداشته اشتغال خدمت به آنها قرارداد طرف پیمانکاری هایشرکت یا و

 بیمه سوابق همراه به (واحد مقام باالترین امضاء با) خدمت محل واحد ازبه تاریخ روز  تاییدیه ارائه با) سال 5 میزان

 ((اجتماعی تامین شعب از شده امضاء و مهر) اجتماعی تامین

 شده انجام سربازی خدمت مدت. 

 .  میباشد یدتای مورد سال 5 حداکثربه استثناء مشمولین معاف از سن،  الذکر فوق بندهای ارفاقی سنوات مجموع: 1نکته

 .باشد می( 22/11/1398) نام ثبت مهلت پایان تاریخ شده، ذکر موارد تاریخ محاسبه : مالک2نکته 

 

 آزمون مواد: دوم بخش

  .شد خواهد داده عمومی سوال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به  -1

 پاسخ سه ره ازای به ضمناً. شد خواهد طراحی( 1) یک ضریب با ایچهارگزینه صورت به عمومی آزمون دروس کلیه  -2

 .شد خواهد حذف صحیح پاسخ یک غلط،

 :میشود تعیین سوال 70تعداد و در مجموع به  زیر شرح به عمومی آزمون مواد  -3

 گانههفت های مهارت) اطالعات فنّاوری  (ICDL 

 مقدماتی آمار و ریاضی 

 فارسی ادبیات و زبان 

 اسالمی معارف 

 عمومی انگلیسی زبان 

 یقانون مبانی و اجتماعی و سیاسی اطالعات 

 ذهنی های توانمندی و هوش 
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 به پاسخگویی از ...( کلیمی، زرتشتی و)شامل مسیحی، ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دینی اقلیتهای -1تبصره

 آزمون های سؤال سایر شده تراز مجموع براساس داوطلبان، این مکتسبه نمره صورت این در و بوده معاف اسالمی معارف های سوال

 .شد خواهد محاسبه عمومی

 قانونی های سهمیه و امتیازات: سوم بخش

 :هستند زیر موارد شامل ایثارگران: ایثارگر داوطلب -

 :شامل درصد( 25) پنج و بیست سهمیه ایثارگران( الف

 جانبازان

 آزادگان

 شهدا فرزندان و همسر

  باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان و همسر 

 اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

 شهید برادر و خواهر مادر، پدر،

 :شامل درصد( 5) پنج سهمیه ایثارگران( ب

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان فرزندان و همسر

  درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

 اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان

 
 : از عبارتند هاجبهه در داوطلبانه حضور مدت تأیید مراجع: 1تذکر

 خود متبوع رزمندگان مورد در مسلح نیروهای هایرده از یک هر انسانی نیروی معاونت. 1

 از اعم مردمی روهاینی و بسیجیان مورد در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستضعفان بسیج سازمان انسانی نیروی معاونت. 2

 شغل فاقد افراد و آزاد صنوف و مشاغل صاحبان و دولت مستخدمین

 جهادگران مورد در کشاورزی جهاد وزارت انسانی منابع و توسعه معاونت. 3

 گری رزمندگان مورد قبول می باشد.کارت ایثار اصل: 2تذکر

 سهمیه درصد 3 از دهاستفا مشمول کشور بهزیستی سازمان از نامه معرفی ارائه با که شود می اطالق معلولی به :معلول داوطلب-

 .باشد می معلوالن حقوق از حمایت قانون استخدامی

 .شدنبا معلولین سهمیه و ایثارگران سهمیه مشمول نام، ثبت زمان در که شودمی اطالق شخصی به: آزاد داوطلب-

 : ایثارگران سهمیه( الف

 طریق از استخدامی هایهمیهس محل از ایثارگران جذب ایثارگران، امور و شهید بنیاد با آمدهعمل به هایهماهنگی اساس بر

 از درصد 5 و درصد 25 هایسهمیه از یک هر در ایثارگر داوطلبان کلیه بین رقابت موسسات، یبکارگیری نیرو آزمون در شرکت

 و ساز رعایت با و یشغل مصاحبه به معرفی جهت ظرفیت برابر دو میزان به کتبی آزمون در مکتسبه نمره اساس بر صادره مجوزهای

 :پذیردمی صورت ذیل کارهای

 بنیاد ماهنگیه با و جاری مقررات و ضوابط مطابق آنان بکارگیری ایثارگران، درصد 25 سهمیه مشمولین جذب فرآیند در -1

 . پذیرد می صورت ایثارگران امور و شهید



6 
 

 درصد 25 سهمیه مولینمش به مربوط استخدامی سهمیه ایثارگران، امور و شهید بنیاد با آمدهعمل به هایهماهنگی با -2

 مشمول شده أییدت ایثارگر داوطلبان و است گردیده مجزا داوطلبان سایر سهمیه از و مشخص آزمون دفترچه در ایثارگران

 .ند شدبکارگیری خواه ایثارگران امور و شهید بنیاد هماهنگی با و جاری مقررات و ضوابط مطابق سهمیه، این

درصد، می بایست در شغل محل های مشخص شده )سهمیه  25سهمیه  داوطلبین دارای وضعیت ایثارگری -3

نیاد درصد( شرکت نمایند. در صورت انتخاب شغل محل سهمیه آزاد، با توجه به توافقات به عمل آمده با ب25

ا قابت بشهید و امور ایثارگران استان، سهمیه مذکور به عنوان سهمیه موثر برای شما تلقی نخواهد شد و در ر

 داوطلبین دارای سهمیه آزاد سنجیده خواهید شد.سایر 

 مندیبهره مکانا از اطمینان حصول برای شودمی توصیه ایثارگران درصد 25 استخدامی سهمیه مشمول ایثارگران تمامی به -4

 به نسبت و تماس ودخ پرونده تشکیل محل ایثارگران امور و بنیادشهید با نام ثبت از قبل مذکور، استخدامی سهمیه از خود

تفاده از سهمیه به اس مجاز بنیاد تایید عدم صورت در .نمایند اقدام آن اصالح لزوم صورت در و شغلی وضعیت شدن مشخص

  مزبور نخواهند بود.

 عبارت به. باشندنمی انایثارگر سایر درصد 5 استخدامی سهمیه از مندیبهره به مجاز ایثارگران، درصد 25 سهمیه مشمولین -5

 مربوطه، ضوابط اساس بر شده مشخص هایسهمیه از یکی از صرفاً  بودن، مشمول صورت در تواندمی ایثارگر داوطلب هر دیگر

 . نماید استفاده

 از ترباال و اسارت سال یک آزادگان فرزندان و باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان، -6

 .باشندمی معاف سن حداکثر و معدل حداقل شرط

( درصد 5 و درصد 25) سهمیه سقف تا ایثارگراندرصد  5و  درصد 25 سهمیه مشمولین برای آزمون نمره نصاب حد کسب -7

 آزاد یهسهمبه عنوان  درصد، 5و  25، خارج از سقف فوق الذکرهای  سهمیه موضوع ایثارگران است بدیهی. باشدنمی الزامی

 .پذیرفت خواهد صورت مکتسبه نمرات اساس بر صرفا افراد انتخاب و نشده لحاظ مذکور سهمیهتلقی و 

ارا د آزمون، در شرکت طریق از صرفاًگواهی نامه معتبر از ارگانهای مربوطه  ارائه با درصد ایثارگری 5مشمولین سهمیه  جذب -8

 آزمون در مکتسبه نمره اساس بر درصد، 5دارای وضعیت ایثارگری  داوطلبان کلیه بین رقابت وبودن شرایط مندرج در آگهی 

 صورت خواهد پذیرفت.( شغلی مصاحبه به معرفی جهت ظرفیت برابردو  حداکثر میزان به)

 محل شغل نتخابا زمان در باید خود، به یافته اختصاص سهمیه از استفاده جهت درصد5 استخدامی سهمیه مشمول ایثارگران -9

 یک از بیش ها محل شغل آن نیاز مورد ظرفیت که نمایند انتخاب را هایی محل شغل ،(آزاد سهمیه های محل شغل بین از)

 سهمیه از استفاده است بدیهی. نباشد ایثارگران درصد25 سهمیه برای شده مشخص مشاغل جزء همچنین و باشد نفر

 نفر یک با غلمشا در) باشد نفر یک از بیش هاآن پذیرش ظرفیت که گردد می اعمال مشاغلی در صرفا درصد5 ایثارگران

 (.پذیرفت خواهد صورت مکتسبه نمرات اساس بر صرفا افراد انتخاب و نشده لحاظ مذکور سهمیه ظرفیت،

 با رقابت ریقط از آزمون نصاب حد کسب صورت در ایثارگران( درصد 5 و درصد 25) استخدامی سهمیه بر مازاد بکارگیری -10

 .پذیردمی صورت محل شغل همان در آزاد داوطلبان سایر

 کارت داشتن رتصو در حتی( شهدا محترم خانواده و جانبازان از اعم)ایثارگری درصد 5و  درصد 25 سهمیه مشمولین کلیه -11

 . باشند می استان بنیاد از گواهی ارائه و اخذ به ملزم ایثارگران، امور و شهید بنیاد از شناسایی

 الرعایه زمال آگهی در شده درج اختصاصی شرایط سایر ایثارگران درصد ایثارگری 5و  درصد 25 سهمیه مشمولین برای  -12

 .بود خواهد

 

 :معلولین سهمیه( ب

 از حمایت جامع قانون درصد 3) استخدامی سهمیه محل از استان بهزیستی کل اداره از نامهمعرفی ارائه با معلولین جذب

 کلیه بین رقابت و الزم نمره نصاب حد کسبدارا بودن شرایط مندرج در آگهی و  آزمون، در شرکت طریق از صرفاً( معلوالن
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 رعایت با و( شغلی مصاحبه به معرفی جهت ظرفیت برابر دو حداکثر میزان به) آزمون در مکتسبه نمره اساس بر معلول داوطلبان

 :پذیردمی صورت ذیل کارهای و ساز

 بین از) حلم شغل انتخاب زمان در باید خود، به یافته اختصاص سهمیه از استفاده جهت درصد 3 سهمیه مشمول معلولین -1

. باشد نفر یک زا بیش ها محل شغل آن نیاز مورد ظرفیت که نمایند انتخاب را هایی محل شغل ،(آزاد سهمیه های محل شغل

. پذیرفت خواهد صورت مکتسبه نمرات اساس بر صرفا افراد انتخاب و نشده لحاظ مذکور سهمیه ظرفیت، نفر یک با مشاغل در

 . پذیرفت خواهد صورت معلولین جامعه بین رقابت طریق از شده یاد سهمیه از استفاده جهت برتر افراد انتخاب است بدیهی

 .باشند داشته را شوندمی بکارگیری آن جهت که کاری انجام برای الزم توانایی باید معلولین -2

 ولتد و اجتماعی امور عضوکمیسیون وزیران22/04/1389 مورخ 88384/44178 شماره نامه آیین( 5)ماده اساس بر -3

 هاآن کاری موریتمأ از مانع آنان معلولیت کشور، بهزیستی سازمان تشخیص به آنکه شرط به معلوالن بکارگیری الکترونیک،

 .باشدمی بالمانع نباشد،

ی سهمیه سهمیه معلولین، از کد شغل محل های دارا درصد یا 5پذیرش داوطلبین دارای سهمیه ایثارگری :  تذکر مهم

ا یکدیگر درصد معلولین( در رقابت ب3درصد ایثارگری /  5آزاد )به استثنا شغل محلهای تک ظرفیتی( تا سقف مجاز )

 د.اهد بودر سهمیه مشابه، صورت می پذیرد. خارج از سقف مذکور، پذیرش در رقابت با افراد دارای سهمیه آزاد، خو

 آزاد سهمیه( پ

 به ،(ب بند در ندرجم) عادی معلولین و( الف بند در مندرج) ایثارگران استخدامی هایسهمیه کسر از پس جذب نیرو سهمیه کلیه

 .یافت خواهد صاصاخت فضلی، نمره ترتیب به نمره، حدنصاب کسب و آگهی در مندرج مفاد از برخورداری درصورت آزاد داوطلبان

 تعیین خدمت حلم تغییر زیرا آوردند بعمل را دقت نهایت خود تقاضای مورد محل شغل انتخاب در بایست می داوطلبان :نکته

 باشد نمی پذیر امکان عنوان هیچ به نام ثبت زمان در شده

 

 نام ثبتشرایط : چهارم بخش

 مهلت ثبت نام:الف(

ورخ م سه شنبه روز 24 ساعت لغایت 16/11/1398شنبه مورخ چهار روز صبح 9 ساعت از توانند می محترم متقاضیان

 هیچ به نام ثبت هلتم آزمون، برگزاری تا زمانی محدودیت به عنایت با. نمایند اقدام اینترنتی نام ثبت به نسبت 22/11/1398

 نام، ثبت باالی جمح علت به پایانی روزهای در باند پهنای در مشکل ایجاد احتمال به توجه با لذا. شد نخواهد تمدید عنوان

 . نمایند اقدام نام ثبت به نسبت شده اعالم مهلت پایان از قبل و وقت اسرع در است خواهشمند

 ثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید متقاضیان و گردد نمی تمدید نام ثبت برای شده تعیین زمان مدت گردد می تاکید موکداً

 .نمایند خودداری پایانی روزهای به آن نمودن موکول از و نموده اقدام نام

 :نام ثبت نحوهب(

 می صورت http://emp.mums.ac.ir/company/index.aspx: آدرس به اینترنتی سایت ازطریق فقط متقاضیان نام ثبت

 در که فراخوان با رتبطم موارد سایر و نام ثبت راهنمای فراخوان، مفاد دقیق مطالعه از پس بایستی محترم متقاضیان لذا. پذیرد

 . نمایند اقدام نام ثبت به نسبت باشد می مشاهده قابل صفحه همان

 :وجه پرداختج(

 با و الکترونیکی ورتص به ریال 000/450 مبلغ پرداخت از پس و مراجعه اینترنتی فوق الذکر سایت به باید شرایط واجد متقاضیان

 .یندنما اقدام نیاز مورد اطالعات ارائه و نام ثبت فرم تکمیل به نسبت شتاب ی شبکه به متصل بانکی کارتهای

 خود نزد بکارگیری حلمرا تاپایان و نموده یادداشت را خود رهگیری کد نام ثبت پایان از پس باید،  امتحان در شرکت متقاضیان

 . گردد ینم مسترد وجه هیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص های نام ثبت به. نمایند نگهداری
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 :مصاحبه شغلی و آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان( د

 سایت به 23/11/98چهارشنبه مورخ  روز 18 ساعت از نام، ثبت زمان در شده ارائه رهگیری کد با می بایست متقاضیان

http://emp.mums.ac.ir/company/index.aspx وزر در آزمون. نمایند دریافت را آزمون جلسه به ورود کارت و مراجعه 

درج  آزمون جلسه به ورود کارت روی بر برگزاری آزمون کتبی ساعت و مکان. شود می برگزار مشهد در  25/11/1398جمعه مورخ 

  شده است.

 تعاقباً ازمعملی  نکته :  در خصوص دعوت شدگان مرحله اول )سه برابر ظرفیت(، مکان و ساعت برگزاری مصاحبه شغلی و آزمون

  طریق همین سایت اطالع رسانی خواهد شد.

 

 هب ورود کارت پرینت انزم در( ، آزادمعلولیت ایثارگری،) نامی ثبت انتخابی های سهمیه صرفاً ویرایش، فرصت آخرین:   مهم تذکر

 .باشد نمی اصالح و ویرایش قابل بعداً عنوان هیچ به و .بود خواهد جلسه

 تهیه فایل عکس اسکن شده:(هـ

 مه ثبت نامق برناباید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طری داوطلب

 اینترنتی آماده نماید:

شده باید  باشد . اندازه عکس اسکن JPGکه در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ( فقط باید با فرمت  3*4عکس 

 هر گونه لکه وباشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه  300*400پیکسل و حداکثر  200*300حداقل 

اید عکس اسکن باشد. حاشیه های ز کیلو بایت 200و حداکثر کیلو بایت 50بایستی حداقل باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس 

 حذف شده باشد. حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد. شده باید

صل م است از البان الز( : اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و ...( قابل قبول نمی باشد وداوط1تذکر )

 عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

 حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. ( : عکس خواهران باید با2تذکر )

زم به ال ی گردد.( : در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در امتحان از وی سلب م3تذکر )

که ی ی داوطلباناً براذکر است با توجه به مشکالت به وجود آمده در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثر

ر بید، عالوه م می ده، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجامی دهددر کافی نت ثبت نام می کنند رخ 

ی عکس شما به جا کنترل اطالعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری

طابق صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقی و مبدیهی است که در ارسال نگردد، 

 مقررات با وی رفتار خواهد شد. 

 : نام ثبت زمان در مهم نکات و شرایطو(

 کد اخذ از پس لیهاو نام ثبت و داشت نخواهد وجود بعدی نام ثبت امکان لذا دارد را نام ثبت یکبار حق تنها داوطلب هر. 1

 . باشد می عمل مالک رهگیری

 و داوطلبان( خوداظهاری)نامیثبت اطالعات براساس( مدارک بررسی برای افراد معرفی) اولیه نتیجه اعالم اینکه به توجه با .2

 تغییر هرگونه مدارک، بررسی هنگام در اینکه دلیل به و گیرد، می صورت  آنان توسط شده انتخاب قانونی هایسهمیه و امتیازات

 با را نتیجه اعالم فرایند کل گردد، مربوطه امتیاز یا اولویت از داوطلب مندی بهره منجربه که نحوی به شده وارد اطالعات در

کافی نت صورت می به خصوص اگر در)نام ثبت تقاضانامه مذکوردرفرم اطالعات ورود لذاالزمست سازد، می مواجه اختالل

 مذکور اطالعات اصالح امکان قبلی، های آزمون در آمده وجود به مشکالت به توجه با چراکه گیرد صورت صداقت و دقت با( گیرد

 است ذکر به الزم. داشت نخواهد اعتراضی گونه هیچ حق داوطلب و باشد نمی امکانپذیر وجه هیچ به مدارک بررسی هنگام در
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 خواهد جلسه به ورود کارت پرینت زمان در(آزاد، معلولیت ایثارگری،) نامی ثبت انتخابی های سهمیه صرفاً ، ویرایش فرصت آخرین

  .بود

 شما نام ثبت شویدن رهگیری کد اخذ به موفق چنانچه باشد، می نام ثبت پایان مالک رهگیری کد دریافت اینکه به توجه با. 3

 . شوید نمی محسوب کنندگان نام ثبت جزو و است نشده کامل

ود نزد خرگیری بکاراحل ممتقاضیان شرکت در امتحان باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تاپایان   .4

 .نگهداری نمایند

 .شود ینم مسترد وجه چیه به یپرداخت وجوه و شد نخواهد داده اثر بیترت ناقص نام ثبت به. 5

 شغل درخواست جهت حضوری مراجعه یا و دستی صورت به مدارک ارسال از لذا پذیرد می صورت سایت طریق از فقط نام ثبت. 6

 لزوم صورت در ضمناً. شد نخواهد داده اثری ترتیب گونه هیچ حضوری و دستی های درخواست به است بدیهی. نمایید خودداری

 . شد خواهد اعالم متعاقباً مدارک اصل دریافت

 

 نتیجه اعالم و داوطلبان پذیرش نحوه: پنجم بخش

 : پذیرد می صورت زیر ترتیب به آزمون افراد انتخاب و نصاب حد تعیین نتیجه، اعالم

 از پس هائین نتیجه اعالم. گردد می انجام ، آزمون آمادگی جسمانی و کار عملیشغلی مصاحبه ،مدارک بررسی از پس .1

 شغلی، همصاحب و آزمون کتبی در شده کسب امتیازات جمع فضلی نمره براساس ، ها سهمیه احتساب و مدارک بررسی

 .شد خواهد اعالم آزمون آمادگی جسمانی و کار عملی

  عمومی دروس ضرایب براساس داوطلبان ولیها کل نمره محاسبه .2

  بود خواهد حدنصاب تعیین مالک کلنمره این .3

 بررسی منظور هب معرفی جهت آزاد داوطلبان و معلولین برای( کافی نه و) الزم شرط: الزم علمی نمره حدنصاب تعیین .4

 به که باشد می بیکت آزمون امتیاز باالترین دارای اول نفر سه امتیاز میانگین درصد 50 حداقل کسب مبنای بر مدارک،

 :گرددمی تعیین زیر روش

 

 

 .بود خواهد طرف قرارداد موسسه عهده به نیاز مورد نیروهای تامین عدم صورت در آزمون نمره نصاب حد کاهش -تبصره

 نمره. ابحدنص کسب عدم یا کسب و هانمره وضعیت از اطالع جهت صرفا داوطلبان کلیه به اولیه کارنامه ارائه .5

 طریق از فضلی رهنم اساس بر اول مرحله شدگان معرفی فهرست اعالم و نهایی کل نمره محاسبه قانونی هایسهمیه اعمال .6

 http://emp.mums.ac.ir/company/index.aspx سایت وب

 : ذیل موارد رعایت با انتخابی محل شغل کد در پذیرش ظرفیت به توجه با نتیجه اعالم .7

  قررم زمان در بکارگیری مستندات و مدارک بررسی جهت موارد فوق الذکر 6 بند مشمولین از دعوت( الف         

 اثر و امضا) تایید هب که نام ثبت تقاضانامه در داوطلب اظهاری خود با شده ارائه مستندات و مدارک و سوابق انطباق (ب

  آن تایید و باشد رسیده داوطلب( انگشت

 رفیتظ برابر سه میزان به است «مصاحبه انجام با» آنها پذیرش شیوه کهنظافتچی ن شغلی ی رشته برای (ت
 

 وداوطلبان(  )پس از بررسی مدارک مثبته  مستندات و مدارک اساس بر شده تایید های سهمیه و تغییرات اعمال .8

  نتیجه اعالم

  آزمون کتبیمیانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز  × %50=حدنصاب 
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 به لک نمره درصد 30 و کتبی آزمون به کل نمره درصد 70 وزن اساس بر مصاحبه دارای مشاغل در 8-1

 مصاحبه اعالم نتیجه نهائی صورت خواهد پذیرفت.

  موسسه گزینش هسته به نهایی کل نمره ترتیب به پذیرش، ظرفیت برابر یک تعداد به افراد معرفی .9

 

 شغلی مصاحبه

 به فضلی نمره رتیبت به کتبی، آزمون اولیه نتایج اعالمو  قانونی هایسهمیه اعمال از پس ،نظافتچی شغل داوطلبان از -1

مادگی آزمون آو در صورت تائید مدارک دعوت به عمل خواهد آمد  مدارک بررسیجهت  ،ظرفیت برابر سه میزان

    گرفت. خواهد صورتو کار عملی و مصاحبه شغلی  جسمانی

 

 

 

 
     

 

 :مدارک اصل ارائه یا ارسال درخواست صورت در نیاز مورد مدارک و کلی های توصیه و تذکرات: ششم بخش

 :کلی هاییهالف(تذکرات و توص                    

 محاسبه عمل الکم است ذکر به الزم. باشند داشته کافی توجه آگهی در شده اشاره های تاریخ مبنای به بایستی اوطلباند -1

     .باشد یم  نام ثبت روز آخرین...  و وظیفه نظام خدمت پایان و قانونی معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ سن،

 تعیین زمان در اقصن صورت به مدارک ارائه یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -2

 اعالم در که مستنداتی اب نمایدمی اعالم نام ثبت تقاضانامه تکمیل زمان در داوطلب که اطالعاتی بین مغایرت هرگونه یا و شده

 مدارک جمله از داوطلبان مدارک که صورتی در و بود خواهد داوطلب برعهده شد خواهد ارائه مدارک بررسی و اولیه نتیجه

 برای) اجرایی هایدستگاه در غیررسمی اشتغال سابقه و معلولیت ایثارگری، سن، ،قانونی معافیت یا خدمت پایان تحصیلی،

 آگهی این در درجمن شرایط با مغایر نامی، ثبت تقاضانامه در داوطلب اظهاری خود اطالعات همچنین و( سن حداکثر محاسبه

 اولیه، نتایج اعالم)یریفراخوان بکارگ از مرحله هر در و کرد نخواهد ایجاد متقاضی برای امتیازی و حقی گونههیچ باشد،

 یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه به داوطلب شود محرز نهایی پذیرش صورت در حتی و گزینش ،شغلی مصاحبه

 انجام از است، گهیآ در مندرج شرایط فاقد وچنانچه محروم مربوطه امتیاز از ترتیب این به است، دهنمو کتمان را واقعیتی

 را اعتراضی گونههیچ حق داوطلب و شودمی بالاثر و لغو مزبور قرارداد قرارداد، صدور صورت در و گردیده محروم بعدی مراحل

  .داشت نخواهد

نیاز از مراجع  شد )و در صورت خواهد بررسی آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس متقاضیان، مدارک اینکه به توجه با -3

 تی که مدارکصور تطبیق اولیه انجام شده مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود( لذا در و ذیربط استعالم خواهد شد

 در مندرج عاتاطال همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با مغایر داوطلبان )به ویژه مدارک ایثارگری، معلولین عادی(

مصاحبه  اولیه، نتایج اعالم ،اخوانفر از مرحله هر در و کرد، نخواهد ایجاد متقاضی برای حقی گونههیچ باشد، نامیثبت تقاضانامه

 ندارد.  اعتراضی گونههیچ حق و شد خواهد از سایر فرایند جذب حذف داوطلب نهایی، پذیرش درصورت حتی و شغلی

 نشانی به سایت، طریق از آن اولیه نتایج و باشد می مشهد شهرستان در متمرکز صورت به آزمون برگزاری -4

http://emp.mums.ac.ir/company/index.aspx  شد خواهد رسانی اطالع . 

 تأیید و گزینش احلمر طی از پس نهایتا و مدارک تایید و بررسی و امتیازات و ها سهمیه اعمال از پس نهایی نتایج اعالم  -5

 .گرفت خواهد صورت صالح، ذی مراجع

 احتمالی اعتراضات دارند مهلت روز 20 تا حداکثر ،(گزینش به شدگان پذیرفته معرفی از قبل) نتیجه اعالم از پس داوطلبان -6

 .نمایند پیگیری و نموده تسلیم کتبا را خود
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 باشدمی بکارگیری روند ادامه از انصراف منزله برای بررسی مدارک و یا مصاحبه و غیره، به مقرر زمان مراجعه داوطلب در عدم  -7

 داشت. نخواهد اعتراضی هیچگونه داوطلب حق و

 سوء عدم گواهی ارائه ،تحصیلی تائیدیه اخذ ، آزمایشات انجام به مشروط نهایی نتیجه اعالم از پس متقاضیان بکارگیری مراحل  -8

 .باشد می گزینش مدیریت تائیدیه و پیشینه

 یذهن ی،وانر ی،جسم هایتوانمندی یدنموده باشند، منوط به تأی یرا ط یکه مراحل قانونشدگان در آزمون  پذیرفته بکارگیری -9

 .استمربوطه نامه  یوهطبق شی پزشک یسیونموسسه و یا کممورد تائید افراد توسط واحد طب کار  حرکتی و

 عدم صورت در و باشند داشته را شوندمی بکارگیری که کاری انجام توانایی و روانی جسمانی، سالمت بایستمی پذیرفته افراد  -10

 شورای وطلب،دا اعتراض به رسیدگی مرجع کار، طب توسط معاینات مرحله در یا مدارک بررسی مرحله در توانایی، تایید

 .باشدمی خدمت محل مربوطه استان پزشکی علوم پزشکی

 ادافر با درمانی، و تیبهداش خدمات درارائه تسریع جهت مربوطه قوانین اساس بر تواند می نیاز، شرکت برنده مناقصه صورت در  -11

 منزله به مقرر هلتم در شده صادر ابالغ طبق کار به شروع عدم است بدیهی. نماید منعقد روزه 89 موقت قراراد شده پذیرفته

 .گردید خواهد اقدام( وجود صورت در) ذخیره نیروی جذب خصوص در و شده تلقی انصراف

 .شد نخواهد مسترد عنوان هیچ به بکارگیری پرونده تشکیل زمان در شده ارائه مدارک  -12

 . ندارد وجود کار به بازگشت امکان ابالغ صدور از پس بکار شروع عدم یا انصراف صورت در -13

 تلفن و آدرس رتغیی بر مبنی را خود درخواست ساعت 72 ظرف حداکثر موظفند افراد تلفن، شماره یا آدرس تغییر صورت در -14

 پاسخگویی عدم ورتص در ضمناً. داشت نخواهد وجود رسانی اطالع به نسبت تعهدی گونه هیچ صورت این غیر در. نمایند ارائه

 .بود خواهد داوطلب عهده به آن از ناشی عواقب نیز تلفن به

ربوطه از قرارداد م ف و فسخافرادی که پس از صدور قرارداد، نسبت به انصراف از ادامه خدمت اقدام می نماید به مدت دو سال پس از انصرا -15

 اشند.بحروم می منیم پنجم(  و )به استثناء متقاضیان مناطق با ضریب محرومیت سه پنجم و سه موسسهشرکت در آزمونهای بکارگیری 
 :مدارک اصل ارائه یا ارسال درخواست صورت در نیاز مورد مدارک( ب

 آدرس و زمان نحوه،. نمایند آماده را ذیل مدارک موظفند شود می اعالم شده پذیرفته عنوان به آنها اسامی که گرامی اوطلباند

 :شد خواهد اعالم متعاقباً  مدارک، ارسال محل

 فراخوان در نام ثبت تاییدیه برگ پرینت -1

 پرینت کارنامه اولیه / کارت ورود به جلسه بررسی مدارک و مصاحبه  -2

 شده نویسی پشت و سفید زمینه باپشت 3×4 عکس قطعه 1 -3

 دیپلم کامل متوسطه  در رشته  تحصیلی مدرک -4

ش ومدرک پی حصیلیتتذکر:  کارنامه سال سوم دبیرستان یا گواهی اشتغال به تحصیل از آموزشگاه مربوطه، گواهی موقت 

 دانشگاهی به منزله مدرک تحصیلی مورد قبول نمی باشد.

  ملی کارت -5

 عکسدار شناسنامه -6

 که ذیصالح مراجع زا روز تاریخ به معتبر گواهی یا (آقایان ویژه)معافیت قانونی یا و عمومی وظیفه نظام خدمت پایان کارت -7

  .نماید تأیید نام ثبت مهلت پایان تاریخ تا حداکثر را وظیفه نظام خدمت پایان

 (ایثارگر داوطلبان ویژه)ایثارگری بر دال مدارک -8

 (محل اقامت بهزیستی سازمان از معلولیت گواهی ارائه) عادی معلولیت بر دال مدارک -9

 ذکر با تقاضا دمور شغل با مرتبط کارکرد مدت گواهی همراه به اجتماعی تامین سازمان مهر به ممهور بیمه ریز سیاهه -10

 .سن به یارفاق موارد خصوصدر شرکتی یا قراردادی سنوات از استفاده جهت ، خدمت محل واحد از پایان و شروع تاریخ

 .شد خواهد اعالم سایت طریق از ارسال نحوه و مدارک نوع متعاقباً دیگر مدارک به نیاز صورت در -
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 اقدام فوق مدارک هیهت به نسبت اکنون، هم از لطفاً نیاز، مورد مدارک نمودن آماده جهت زمانی محدودیت به باتوجه: مهم تذکر

 وجود مدارک حویلت مهلت تمدید جهت امکانی هیچ مقرر مهلت در مدارک تصویر و اصل ارائه عدم صورت در است بدیهی فرمایید،

 .شد خواهید حذف فراخوان این از مدرک، نقص دلیل به و نداشته


