« بسمه تعالي »
سال تولید ،دانش بنیان ،اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی))

آگهي فراخوان جذب نیرو رشته شغلي انتظامات (حفاظت فیزیکي) بصورت شرکتي
مقدمه :پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم)،
شرکت خدمات پیمانکاری ثریا سازان سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز ر شته شغليانتظامات(حفاظت فیزیکي) ب صورت

شرکتي جهت واحدهای تابعه دان شگاه علوم پز شکي ا صفهان ،افراد واجد شرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومي(آزمون کتبي) و
سنننجش توانمندیهای تصیننینني( مینناحبه شننغلي و آزمون عملي" تسننت جسننماني") پس از طي کردن مراحل گزینش وسننایر اننوابط به
صورت شرکتي به شرح ذیل جذب نماید.
بخش اول  :تعاریف

آزمون کتبی  :سنننجش دانش عمومي و اختینناصنني داوطلبان که بیننورت آزمون کتبي برگزار مي شننود و مفاد امتناني آن براسننا
اطالعات عمومي و رشته شغلي مربوطه مي باشد.
مصاحبه شغلی  :سنجش حضوری توانمندیهای تصییي است که ازطریق آزمون کتبي قابل سنجش نمی باشد0
آزمون عملی :آزموني ا ست که برای سنجش مهارت وتوانمندیهای مورد نیاز شغل ب یورت عملي(ازجمله تست آمادگي جسماني) انجام
میشود.
داوطلب آزاد  :به شصیي اطالق میشود که در زمان ثبت نام ،مشمول سهمیه ایثارگران  ،سهمیه معلولین وشاغل درشرکتهای طرف قرارداد
دانشگاه(تامین نیروی انساني،حجمي  ،اجارمنل و )..نباشد.
داوطلب بهزیستی  :به فردی اطالق مي شود که با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزیستي مشمول استفاده از  3درصد سهمیه جذب قانون
حمایت از حقوق افراد بهزیستي مي باشد.
داوطلب ایثارگر :ایثارگران شامل موارد زیر هستند :
الف ( ایثارگران سهمیه بیست و پنج(25درصد)

ب) ایثارگران سهمیه پنج(5درصد)

جانبازان

رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ماه حضو ر داوطلبانه د رجبهه
ها

آزادگان

همسر و فرزندان رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ما ه حضو ر
داوطلبانه در جبهه ها

همسرو فرزندان شهدا

فرزندا ن جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازا ن بیست و پنج درصد و باالتر

فرزندا ن آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندا ن آزادگا ن دارا ی یک سال و باال ی یک

-

سا ل اسارت
پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهید

-

تذکر :مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :

 .1معاونت نیروی انساني هر یک از رد ه های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
 .2معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسیجیان و نیروهای مردمي
اعم از مستصدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
 .3معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

بخش دوم  :شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی
الف) شرایط عمومی داوطلبان :

 تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مطرح درقانون اساسي داشتن تابعیت جمهوری اسالمي ایران التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم (بجز معافیت پزشکی) از خدمت (ویژه برادران) عدم میرف دخانیات ومواد مصدر و روانگردان عدم سابقه منکومیت جزایي موثر نداشتن منع جذب در دستگاههای دولتي بهموجب آرای مراجع قانونيداوطلبان نباید مستصدم رسمي ،ثابت و پیماني سایر دستگاههای دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. -عدم اشتغال درشرکتهای طرف قرارداد دانشگاه(تامین نیروی انسانی/اجاره محل/حجمی و)..

 -داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن جذب ميشوند  ،براسا

دستورالعمل میوب از سوی هیأت

امناء دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
ب) شرایط اختصاصی داوطلبان :

 شرایط سنی  :داشتن حداقل  22سال سن تمام و حداکثر  30سال تمام تا تاریخ انتشار آگهيتبیره :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر ااافه خواهد شد.
الف) داوطلباني که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ  1359/6/31لغایت  ) 1367/5/29به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان
مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل .
ب) جانبازان و آزادگان ،هم سرو فرزندان شهدا ،هم سرو فرزندان جانبازان بی ست و پنج در صد ( )%25و باالتر ،هم سر و فرزندان یک سال و
باالی یکسال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء ،هم سر و فرزند جانبازان زیر بی ست و پنج در صد(  ،)%25هم سر و فرزند آزاده کمتر از یک سال ا سارت تا میزان 5
سال
د) مدت خدمت سربازی
و) به اسننتناد بند الف ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت میننوب  1400 / 7 / 24مجلس شننورای اسننالمي به ازاءتاهل و نیز
داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر  5سال به سقف مندودیت سني ااافه میشود(آقا/خانم) .
نکته :مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  15سال بیشتر نخواهد بود(.ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند)

 -مدرک تحصیلی :

الف) شهر ا صفهان  :صرفاٌ مدرک تح صیلی کار شنا سی در یکي از ر شته های تن ییلي روان شنا سي عمومي ،حقوق(کلیه گرایش ها)،
مدیریت (کلیه گرایش ها)،علوم سیاسي ،حسابداری ،علوم اجتماعي ،روابط عمومي ،امورفرهنگي ،مهندسي فناوری اطالعات(کلیه گرایش
ها) ،مهندسننني کامپیوتر(کلیه گرایش ها) ،علوم کامپیوتر ،حرفه ای ایمني حفاظت سنننازماني ،پدافند غیر عامل(همه گرایش ها) ،مدیریت
بنران(کلیه گرایش ها) ،تربیت بدني و سطح دو تنییالت حوزوی
ب) شهرستان ها  :مدرک تحصیلی دیپلم عام ،کاردانی و کارشناسی در یکي از رشته های تنییلي روانشناسي عمومي ،حقوق(کلیه
گرایش ها) ،مدیر یت (کل یه گرایش ها)،علوم سننن یاسننني ،حسنننابداری ،علوم اجتماعي ،روابط عمومي ،امورفرهنگي،مهندسننني فناوری
اطالعات(کلیه گرایش ها) ،مهندسننني کامپیوتر(کلیه گرایش ها)،علوم کامپیوتر ،حرفه ای ایمني حفاظت سنننازماني ،پدافند غیر عامل(همه
گرایش ها) ،مدیریت بنران(کلیه گرایش ها)  ،تربیت بدني و سطح دو تنییالت حوزوی

 شرایط آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی ( :برای داوطلبانی که براساس سهمیه های قانونی و نمره فضلی آزمون کتبی حقحضور به مرحله دوم مصاحبه شغلی و آزمون عملی" تست جسمانی"خواهند داشت)

الف) دارای قد  175سانتي متر و باالتر
ب) دارای شاخص توده بدنی ) BMI ( Body Mass Indexکمتر از  27و بیشتر از 18/5

تب یره :افرادی که "  " BMIآنها در مندوده تعیین شده نبوده و ن سبت به مو اوع معترض با شند طبق د ستورالعمل اجرایي مربوطه برای
انجام"تست بیو الکتریک امپدانس" معرفي مي شوند و تیمیم گیری نهایي در خیوص آنها براسا

نتایج تست مربوطه صورت مي گیرد.

تذکر :اندازه گیری "قد" و " " BMIدر زمان بررسنني مدارک انجام خواهد گرفت و در صننورتي که داوطلب هر یک از این شننرایط را
احراز ننماید ،از سایر مراحل جذب حذف خواهد شد و حق اعتراض نصواهد داشت .
 شرایط اختصاصی بومی :الف  :شهراصفهان (اصفهان ،جرقویه،کوهپایه ،ورزنه و هرند)
ب  :شهرستان ها استان اصفهان

داوطلبان بومي شننهرسننتاني باید متولد یا سنناکن با سننابقه ده سننال سننکونت درهمان شننهرسننتان باشنند ،بومي بودن افرادازطریق ذیل احراز
مي گردد:
الف)شهرستان منل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقااا یکي باشد.
تذکر :باتوجه به تغییرات تقسیمات کشوری درسالهای مصتلف،درصورت اختالف نظر یاابهام درخیوص شهرستان منل تولد،مالک عمل
نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
ب)استفاده از اولویت بومي ازطریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن وحداقل  10سال سکونت با ارایه استشهاد منلي براسا

فرم ذیل

( ممهور به مهر نیروی انتظامي )پاسگاه یا کالنتری منل درشهرستان موردتقاااخواهد بود.
تبیننره  :داشننتن گواهي تنی نیلي درمقاطع تنیننلي ابتدایي،راهنمایي و دبیرسننتان درشننهرسننتان منل مورد تقااننا با تایید اداره آموزش و
پرورش شهر ستان مربوطه مي تواند بعنوان تمام یا ق سمتي از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه ا ست شهاد منلي مبني برتایید ساکن بودن
فعلي فرد در شهرستان منل مورد تقااا مالک مناسبه قرار گیرد.
ج) مبنای شهرستان برای تعیین بومي بودن ،تقسیمات کشوری دراولین روز ثبت نام برای آزمون مي باشد.

بخش سوم  :محل های مورد تقاضا
جدول شماره یک  :شهراصفهان
تعداد

محل جغرافیایی خدمت

شهر

مرکز آموزشی درمانی شهید

اصفهان

دکتر چمران

10

بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

سهمیه

جنسیت

مورد نیاز

زن

مرد

 2نفر

-

*

5نفر

-

*

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

صرفاٌ مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی روانشناسی
عمومی ،حقوق(کلیه گرایش ها) ،مدیریت (کلیه گرایش ها) ،علوم سیاسی،
حسابداری ،علوم اجتماعی ،روابط عمومی ،امورفرهنگی ،مهندسی فناوری
اطالعات(کلیه گرایش ها) ،مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایش ها) ،علوم کامپیوتر،
حرفه ای ایمنی حفاظت سازمانی ،پدافند غیر عامل(همه گرایش ها) ،مدیریت

مرکز آموزشی درمانی امام

3نفر

موسی کاظم (ع)

-

*

بحران(کلیه گرایش ها) ،تربیت بدنی و سطح دو تحصیالت حوزوی

جدول شماره دو :شهرستان های استان اصفهان

محل جغرافیایی خدمت

شهرستان های

بیمارستان خاتم االنبیا نطنز

جنسیت

تعداد

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

مورد نیاز

زن

مرد

 4نفر

-

*

استان

الف) دیپلم عام
ب) کاردانی و کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی روانشناسی عمومی ،حقوق(کلیه

اصفهان

بیمارستان گلدیس شاهین شهر و شبکه

14

بهداشت و درمان شاهین شهر

 7نفر

-

*

گرایش ها) ،مدیریت (کلیه گرایش ها) ،علوم
سیاسی ،حسابداری ،علوم اجتماعی ،روابط
عمومی ،امورفرهنگی ،مهندسی فناوری
اطالعات(کلیه گرایش ها) ،مهندسی

سهمیه

کامپیوتر(کلیه گرایش ها) ،علوم کامپیوتر،
حرفه ای ایمنی حفاظت سازمانی ،پدافند غیر

بیمارستان فاطمیه بادرود(ع)

 3نفر

-

*

عامل(همه گرایش ها) ،مدیریت بحران(کلیه
گرایش ها)  ،تربیت بدنی و سطح دو
تحصیالت حوزوی

توجه  :تعیین محل خدمت افراد بکارگیری شده در شهرستان ها  ،بر اساس نظر مسئول حراست شبکه  ،می تواند شبکه یا بیمارستان و یا تلفیقی از هر دو
محل باشد.

بخش چهارم  :مراحل ثبت نام در آزمون
الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاایان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 1401 /05/05حداکثر تاساعت  24روز سه شنبه مور خ/ 05 / 11
 1401نسبت به ثبت نام الکترونیکي در سامانه به نشاني اینترنتي https://payam98.ir :اقدام وکدرهگیری دریافت نمایند.
نکته :1به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
نکته:2هرفرد متقاضی فقط امکان ثبت نام برای یک محل مورد تقاضا را خواهد داشت.
ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

بارگذاری تیویر اصل مدرک تنییلي مورداشاره درشرایط اختیاصي بارگذاری تیویر اصل کارت ملي ( پشت و رو ) بارگذاری تیویر اصل شناسنامه به انضمام تمام صفنات آن (فرد و در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسي ماده  15قانونحمایت از خانواده و جواني جمعیت میوب  1400 / 7 / 24مجلس شورای اسالمي )

 بارگذاری تیویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي یا معافیت دائم(بجز معافیت پزشکی) (ویژه برادران)– بارگذاری تیویر اصل مدارک دال بر بومي بودن (صرفا برای متقاایان استفاده از امتیاز بومي )
 بارگذاری تیویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری) بارگذاری تیویر اصل گواهي معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستي) بارگذاری عکس  3×4پرسنلي بدون حاشیه ها ی ااا في که در سال جاری گرفته شده باشد . حداقل حجم فایل عکس  50کیلو بایت و حداکثر  100کیلوبایت و در قالب  JPGباید باشد .
 اسکن عکس از روی کارت های شناسایي کارت ملي ،شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمي باشد .
 عکس متقاایان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشصص باشد .
 در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر ،ثبت نام متقااي باطل مي شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.
ج) زمان و مکان برگزاری آزمون  :داوطلبین مکلف هسننتند سننایت های  https://mui.ac.ir , https://payam98.irرا جهت
اطالع رساني برای زمان و مکان انجام آزمون کتبي  ،میاحبه شغلي و تست جسماني  ،به صورت روزانه چک نمایند.امنا پیامک هم برای
فرد داوطلب ار سال خواهد شد.بنابراین شماره تلفن همراهي در زمان ثبت نام در سامانه  https://payam98.irثبت گردد که دایما فعال
با شد.بدیهي ا ست با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهي از اطالع ر ساني مراحل فراخوان جذب نیرو ،

و در د ستر

صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.
بخش پنجم  :مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان ،یک دفترچه سوال عمومي و یک دفترچه سوال اختیاصي داده خواهد شد .
کلیه درو

آزمون عمومي و اختیاصي به صورت چهارگزینه ای با اریب یک برای سواالت حیطه عمومي و اریب دو برای سواالت

حیطه تصییي طراحي خواهد شد.
قابل توجه :به ازای هر سه پاسخ غلط ،یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

الف) عمومي:
زبان و ادبیات فارسي ،معارف اسالمي ،فناوری اطالعات" مهارتهای هفتگانه ( ،")ICDLهوش و توانمندی های ذهني و اطالعات عمومي،
دانش اجتماعي و سیاسي و قانون اساسي.
تبیره  :اقلیتهای دیني مطرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران(شامل مسیني ،کلیمي ،زرتشتي و )...از پاسصگویي به سوالهای معارف
اسالمي معاف بوده و نمره مکتسبه این داوطلبان ،براسا

مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومي مناسبه خواهد شد.

ب) اختیاصي :
سواالت اختیاصي بر اسا

منابع بارگذاری شده درسایت  https://payam98.irطراحي خواهد شد.

بخش ششم  :نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتایج :

الف) تعیین حدنیاب آزمون کتبي :
حد نیاب آزمون کتبي = 50درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای باالترین امتیاز
 کسب حدنیاب نمره آزمون کتبي برای مشمولین  25درصد الزامي نمي باشد.کسب حدنیاب نمره آزمون کتبي برای مشمولین 5درصدایثارگری 3،درصد بهزیستي و سهمیه آزاد الزامي است.ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبي) به میزان سه برابرظرفیت منل جغرافیایي خدمت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه
جهت انجام میاحبه شغلي و آمادگي تست جسماني  ،درسایت شرکت به آدر  https://payam98.irبارگذاری مي گردد.
ج) بررسي و جمع بندی امتیاز مکتسبه:
 30در صد نمره سنجش توانمندیهای عمومي(آزمون کتبي) و  70در صد نمره سنجش توانمندیهای تص ی یي ( م یاحبه شغلي و آزمونعملي" تست جسماني") مالک امتیاز مي باشد.
تبیره :موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(30درصد70+درصد) ااافه میگردد:
 نمره مکتسبه داوطلبان بومي شهرستان با اریب یک و چهاردهم (  )1 / 4مناسبه و مالک عمل قرارمي گیرد. به استناد بند ب ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت میوب  1400 / 8 / 19مجلس شورای اسالمي به ازاءتاهل و نیز هرفرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد ااافه خواهد شد (آقا/خانم) .
د) اعالم نتایج:
 از کل مجوز آگهي  30درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختیاص مي یابد .از  30درصد مورداشاره  ،بیست وپنج(  ) 25درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (  ) 25درصد و باالتر و
فرزندان و همسران آزادگان یک سال و باالی یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفي شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان
و پنج( )5درصنند سننهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سننابقه حداقل  6ماه حضننور داوطلبانه در جبهه ها وهمسنر و فرزندان آنان و فرزندان
جانبازان زیر بیست وپنج (  ) 25درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختیاص مي یابد.
 -پذیرش مازاد بر  30درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و براسا

نمره فضلي صورت خواهد پذیرفت.

 سهمیه بهزیستي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي به ترتیب نمره فضلي ازسه ( )3درصد سهمیه قانوني مربوطه برخوردار خواهندبود(.معلولین باید توانایي الزم برای انجام کار ی که برا ی آن جذب میشوند را براسا

نطریه سنجش سالمت (طب کار)داشته باشند)

کسب حد نیاب  50درصدمجموع کل آزمون جهت باقي ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو (رزرو) برای داوطلبان الزامي است.بخش هفتم  :تذکرات و توصیه های کلی

 ثبت نام نیروهای شنننا غل در شنننرکتهای طرف قرارداد دانشنننگاه علوم پزشنننکي اصنننفهان (تامین نیروی انسننناني،حجمي ،اجاره منلو)..درفراخوان جذب نیروی شرکتي رشته شغلي انتطامات(حفاظت فیزیکي) ممنوع است.

 داوطلبان صرفا در صورتي میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تنییلي (مقطع ،رشته و گرایش تنییلي) آنان مطابق با عناوینمدرک تنییلي (مقطع ،رشته و گرایش تنییلي) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهي جذب یکسان بوده و همچنین مدرک
تنییلي ثبت نامي (مقطع ،رشته و گرایش تنییلي) داوطلب ،در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.
 ارائه هرگونه گواهي از مراجع مصتلف مبني بر تطابق رشنته ها و یا گرایشنهای تنینیلي با رشنته یا گرایش های تنینیلي عنوان شنده درآگهي جذب جهت ادامه فرایند جذب مو اوعیت ندا شته و صرفاً عین عنوان ر شته ها و یا گرایش های تن ییلي مندرج در آگهي جذب
مالک عمل مي با شد .از این رو داوطلباني که در مرحله برر سي مدارک ،از لناظ شرایط احراز اعالم شده در آگهي جذب منت شره ،غیر

واجد شننرایط تشننصیص داده شننوند از ادامه فرایندجذب حذف و معرفي آنان در این مرحله ،کان لم یکن تلقي گردیده و هیچگونه حق و
امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقااي حق هیچگونه اعترااي ندارد.
 م سئولیت نا شي از عدم رعایت دقیق اوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله از مراحلثبت نام ،امتنان و جذب منرز شنننود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقدشنننرایط مندرج در آگهي اسنننت از ادامه خدمت فرد خاطي
جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی منروم خواهد شد ،حتي در صورت عقد قرارداد و شروع بکار ،قرارداد فرد مزبور
لغو وبالاثرمي گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب مي شود.
داوطلبان بایستي به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشند .الزم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ گواهيفراغت از تنییل ،معافیت دائم (بجز معافیت پزشکی) و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و مالک مناسبه سن ،اولین روز
ثبت نام مي باشد.
مدارک تنییلي باالتر یا پائین تر از مقاطع تنییلي اعالم شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي فراخوان وهمچنین مدارک معادل(بجزسطح دو تنییالت حوزوی معادل کارشناسي)  ،برای شرکت در فراخوان معتبر نمي باشد.
 اسننننامي پذیرف ته شنننند گان ن هایي پس از تأی ید مراجع ذیینننالح از طریق در گا های اینترنتي به آدر https://payam98.ir : https://mui.ac.irبه اطال ع داوطلبا ن خواهد رسید.

«بسمه تعالي»
فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در فراخوان جذب نیروی شرکتی انتظامات (حفاظت فیزیکی)

اینجانب ....................فرزند ....................کدملي ....................از مطلعین و معتمدین منل تقاانننا دارم که شنننهرسنننتان منل
سکونت اینجانب را گواهي نمایند.
باتشکر
امضاءو اثر انگشت
اینجانبان امضنناء کنند گان ذیل گواهي مي نمایم که نامبرده باال درحال حااننر دربصش  ....................شننهرسننتان ....................
ساکن بوده و مدت  ....................سال  ....................ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.
اینجانب به ....................کدملي  ....................صنت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.

امضاء واثرانگشت

اینجانب به ....................کدملي  ....................صنت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.

امضاء واثرانگشت

اینجانب ....................به کدملي  ....................صنت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.

امضاء واثرانگشت

این قسمت توسط نیروی انتظامی(پاسگاه یا کالنتری محل) تکمیل گردد.

مواردفوق مورد تایید این ...................................................................مي باشد.
منل مهر -امضاء
پاسگاه یا کالنتری منل
تذاکرات مهم:
-1تکمیل این فرم برای تمامي داوطلبا ن بومي شهر ستاني که متقا اي ا ستفاده از اولویت جذب شرکتي به لناظ ساکن بودن با
سابقه حداقل 10سال سکونت مي باشند ،الزامي است.
 -2داوطلبان بومي شننهرسننتاني که دارای سننوابق تنیننیلي درمقاطع ابتدایي ،راهنمایي و یا دبیرسننتان درشننهرسننتان موردتقااننا
مي باشند ،با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا مي توانند از آن برای احراز تمام و یاقسمتي از سوابق ده سال
سکونت در شهرستان مورد تقااا بهرمند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلي آنان در شهرستان مورد نظر ،الزامي
مي باشد.
 -3چنانچه متقا اي برای تایید سابقه حداقل  10سال سکونت خوددر شهر ستان موردتقا اا ،در بیش از یک بصش از شهر ستان
مربوطه سکونت داشته باشد مي تواند از یک نسصه دیگر از این فرم نیز به این منظور استفاده کند.
 -4این فرم صننرفا جهت بهره مندی داوطلبان متقاانني اسننتفاده از اولویت بومي شننهرسننتاني درفراخوان جذب نیروی شننرکتي
مي باشد.

