« بسمه تعالي »
سال تولید،دانش بنیان ،اشتغال زایی(حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی))
آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تغذیه بصورت شرکتی
مقدمه:پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم)،
شرکت گلبهار زاینده رود در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز رشته شغلي تغذیه بصورت شرکتي به تعداد  1نفر (خانم
/آقا) براي شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شاهين شهر و ميمه به شماره مجوز /12/70/3119پ مورخ 1401/07/10افراد
واجدشرایط را از طریق سنجش توانمندیهاي عمومي(آزمون کتبي)و سنجش توانمندیهاي تخصصي (مصاحبه شغلي) یا توامان
پس ازطي کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتي جذب نماید.
تبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
بخش اول  :تعاریف
آزمون کتبی :سنجش دانش عمومي داوطلبان که به صورت آزمون کتبي برگزار مي شود و مفاد امتحاني آن براساس ترکيب
اطالعات عمومي و رشته شغلي مربوطه مي باشد.
مصاحبه شغلی :سنجش حضوري توانمندیهاي تخصصي است که ازطریق آزمون کتبي قابل سنجشنمی باشد.
داوطلب آزاد :به شخصي اطالق ميشود که در زمان ثبت نام ،مشمول سهميه ایثارگران ،سهميه معلولين وشاغل درشرکتهاي
طرف قرارداد بر اساس تامين نيروي انساني نمي باشد.
داوطلب بهزیستی :به فردي اطالق مي شود که با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزیستي مشمول استفاده از  3درصد سهميه
جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستي مي باشد.
داوطلب ایثارگر :ایثارگران شامل موارد زیر هستند :
الف ( ایثارگران سهميه بيست وپنج(25درصد)

ب)ایثارگران سهميه پنج(5درصد)

جانبازان

رزمندگا ن با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در
جبهه ها

آزادگان

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

همسر و فرزندان شهدا

فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج درصد

همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

همسر و فرزندان آزادگان دارایيک سال و باالي یک
سال اسارت

-

پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهيد

-

تذکر :مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
 .1معاونت نيروي انساني هر یک از رده هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
 .2معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي
اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
 .3معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزي در مورد جهادگران

بخش دوم  :شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی
الف) شرایط عمومی داوطلبان:
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران تدین به دین مبين اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مطرح درقانون اساسي داشتن تابعيت ایران داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت (ویژه برادران)عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان عدم سابقه محکوميت جزایي موثر نداشتن منع جذب در،دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانونيداوطلبان نباید مستخدم رسمي ،ثابت و پيماني سایر دستگاههاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.عدم اشتغال در شرکتهاي خدمات پيمانکاري تامين نيروي انساني طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان(به صفحهتذکرات مراجعه فرمایيد).
 داشتن سالمت جسماني ورواني و توانایي براي انجام کاري که براي آن جذب ميشوند بر اساس سنجش سالمت (طب کار)ب) شرایط اختصاصی داوطلبان:
 شرایط سنی :داشتن حداقل  20سال سن تمام و حداکثر  40سال تمام تا تاریخ انتشار آگهيتبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
 .1جانبازان ،آزادگان فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر ،از شرط حداکثر سن
معاف هستند.
 .2سایر مشمولين سهميه  25درصد و 5درصد در صورت ثبت نام درآزمون ،مکلف به رعایت حداکثرسن هاي اعالم شده در
ذیل مي باشند و در غير این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان  5سال داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
 )3مدت خدمت سربازي براي آقایان

)4داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري یا اختياري و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت
پزشکان و پيراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق.
 )5به استناد بند الف ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  1400 /07 / 24مجلس شوراي اسالمي به
ازاءتاهل و نيز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر  5سال به سقف محدودیت سني اضافه مي شود(خانم /آقا) .
 )6داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهاي خدمات
پيمانکاري تامين نيرو طرف قرارداد آنها (خرید خدمات تامين نيروي انساني) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان
با مؤسسه قطع همکاري نموده اند حداکثر به ميزان  5سال.
 )7سابقه مشمولين موضوع تبصره  4ماده  34آیين نامه اداري استخدامي (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي) حداکثر به
مدت  5سال قابل محاسبه است.
نکته :مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  15سال بیشتر نخواهد بود(.ایثارگران تابع
قوانین و مقررات مربوطه می باشند)
شرایط بومی( :به استثناء مرکز استان(
*داوطلبان بومي شهرستاني(شاهين شهر وميمه) باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت درهمان شهر ستان با شد،
بومي بودن افرادازطریق ذیل احرازمي گردد:
الف) شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا(شهرستان شاهين شهر و ميمه ) یکي باشد .
ب) استفاده از اولویت بومي ازطریق سکونت به موجب تایيد ساکن بودن وحداقل 10سال سکونت با ارایه استشهاد
محلي(براساس فرم ذیل) ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاستگاه یا کالنتري محل)درشهرستان شاهين شهر وميمه مورد
تقاضا خواهد بود.
تبصره :داشتن گواهي تحصيلي درمقاطع تحصلي ابتدایي،راهنمایي و دبيرستان درشهرستان محل مورد تقاضا با تایيد اداره
آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه مي تواند بعنوان تمام یا قسمتي از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلي
مبني برتایيد ساکن بودن فعلي فرد در شهرستان محل موردتقاضا مالک محا سبه قرارگيرد.

 مدرک تحصیلی :صرفاً مدرک تحصیلی کارشناس تغذیه
بخش سوم :محل/محل های مورد تقاضا
محل جغرافيایي خدمت
شبکه بهداشت و درمان شهرستان
شاهين شهر و ميمه

جنسيت

تعداد
مورد
نياز

زن

مرد

 1نفر

-

-

شرایط احراز از نظر مدرک و
رشته تحصيلي
توضيحات
صرفاً کارشناس تغذیه

بخش چهارم:مراحل ثبت نام در آزمون
الف) نحوه وزمان ثبت نام متقاضیان:
متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت  8صبح مورخ  1401/07/16لغایت ساعت  24مورخ  1401/07/20نسبت به
ثبت نام الکترونيکي در سامانه به نشاني اینترنتي  https://payam98.ir :اقدام وکد رهگیری دریافت نمایند.
نکته :1به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون
بارگذاري تصویر اصل مدرک تحصيلي بارگذاري تصویر اصل کارت ملي(پشت و رو) بارگذاري تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن (در صورت دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسي ماده  15قانونحمایت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  1400/7/24مجلس شوراي اسالمي)
 بارگذاري تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم (ویژه برادران) بارگذاري تصویر اصل پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيرا پزشکان یا معافيت از آن یا اشتغال به تداوم طرح به همراهتصویر آن
 بارگذاري تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگري (براي دارندگان سهميه ایثارگري)بارگذاري تصویر اصل گواهي معلوليت (معلولين عادي) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستي) بارگذاري عکس  3×4پرسنلي بدون حاشيه ها ي اضا في که در سال جاري گرفته شده باشد . حداقل حجم فایل عکس  50کيلو بایت و حداکثر  100کيلوبایت و در قالب  JPGباید باشد .
 اسکن عکس از روي کارت هاي شناسایي کارت ملي ،شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمي باشد .
 عکس متقاضيان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
 در صورت استفاده از عکس غيرمعتبر ،ثبت نام متقاضي باطل مي شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون :داوطلبان مکلف هستند سامانه هاي اینترنتي به آدرس https://payam98.ir ،جهت
اطالع رساااني را براي زمان و مکان آزمون کتبي و مصاااحبه شااغلي یا توامان ،روزانه بررسااي نمایند .ضاامنا پيامک هم براي
داوطلب ار سال خواهد شد .بنابر این شماره تلفن همراهي را در زمان ثبت نام در سامانه  https://payam98.irثبت گردد
که دائما فعال و دردسترس باشد.
بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطالع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو
صرفاً بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم :نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتایج :
الف) تعيين حد نصاب آزمون کتبي :
حد نصاب آزمون کتبي = 50درصد ميانگين نمره کل سه نفر داراي باالترین امتياز
 کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي براي مشمولين  25درصد الزامي نمي باشد.کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي براي مشمولين 5درصدایثارگري 3،درصد بهزیستي و سهميه آزاد الزامي است.ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبي) به ميزان سه برابرظرفيت محل جغرافيایي خدمت با رعایت کليه قوانين و
مقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلي و آمادگي تست جسماني ،درسایت شرکت به آدرسhttps://payam98.ir
بارگذاري مي گردد.
ج) بررسي و جمع بندي امتياز مکتسبه:
 70در صد نمره سنجش توانمندیهاي عمومي(آزمون کتبي) و  30در صد نمره سنجش توانمندیهاي تخ ص صي (م صاحبهشغلي) مالک امتياز مي باشد.
تبصره :موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه (70درصد 30+درصد) اضافه مي گردد:
 نمره مکتسبه داوطلبان بومي شهرستان با ضریب یک و چهاردهم(  )1 / 4محاسبه و مالک عمل قرارمي گيرد. به استناد بند ب ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  1400 / 07 / 24مجلس شوراي اسالمي بهمتأهل و نيز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصد نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد
شد(آقا/خانم) .
د) اعالم نتایج:
از کل مجوز آگهي  30در صد آن برابر قوانين ومقررات براي پذیرش ایثارگران اخت صاص مييابد .از  30در صد موردا شاره ،بي ست وپنج (  ) 25در صد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بي ست
وپنج (  ) 25درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و باالي یکسال اسارت و خواهر و برادر شهيد معرفي شده
از سوي بنياد شهيد و امورایثارگران استان و پنج( )5درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور
داوطلبانه در جبهه ها وهم سر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بي ست وپنج (  ) 25در صد وآزادگان زیریک سال ا سارت
اختصاص مي یابد.
پذیرش مازاد بر  30در صد سهميه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و برا ساس نمره ف ضلي صورتخواهدپذیرفت.
 سهميه بهزی ستي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي به ترتيب نمره ف ضلي از سه ( )3در صد سهميه قانوني مربوطهبرخوردار خواهند بود (.معلولين بایدتوانایي الزم براي انجام کاري که براي آن جذب ميشوندرابراساس نظریه سنجش سالمت
(طب کار) داشته باشند)
کسااب حد نصاااب  50درصااد مجموع کل آزمون جهت باقي ماندن فرد داوطلب در بانک ذخيره نيرو(رزرو) براي داوطلبانالزامي است.
در ر شته محل هایي که صرفا یک مجوز به کارگيري وجود دارد اعمال هرگونه سهميه وجاهتي ندارد و مالک پذیرفته شدهصرفاً به ترتيب نمره فضلي خواهد بود.

بخش ششم :تذکرات و توصیه های کلی
 ثبت نام نيروهاي شاغل در شرکتهاي طرف قرارداد دان شگاه علوم پز شکي ا صفهان م شروط ميبا شد .نيروهاي شاغل درشاارکت هاي پيمانکاري طرف قرارداد (تأمين نيروي انساااني) فقط با اعالم انصااراف یک ماه قبلي و کتبي یا اتمام قرارداد و یا
ارائه ت سویه ح ساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/م صاحب ه/ترکيبي) سایر شرکت هاي مورد ا شاره (حتي ر شته شغلي
دیگري) را خواهند داشت.
داوطلبان صاارفاً در صااورتي ميتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحص ايلي(مقطع ،رشااته و گرایش تحص ايلي) آنانمطابق با عناوین مدرک تح صيلي(مقطع ،ر شته و گرایش تح صيلي) مندرج در شرایط احراز م شاغل قيد شده در آگهي جذب
یک سان بوده و همچنين مدرک تح صيلي ثبت نامي(مقطع ،ر شته و گرایش تح صيلي) داوطلب ،در متن گواهينامه موقت وي
درج گردیده باشد.
 مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحلهاز مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي ا ست از ادامه
خدمت فرد خاطي جلوگيري خواهد شااد و داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شااد ،حتي در صااورت عقد قرارداد و
شروع بکار ،قرارداد فرد مزبور لغو وبالاثرمي گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانين ومقررات مربوطه سلب مي شود.
داوطلبان بایستي به مبناي تاریخ هاي اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشند .الزم به ذکر است مالک عمل برايتاریخ گواهي فراغت از تحصيل ،معافيت دائم و پایان خدمت نظام وظيفه آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن ،اولين روز
ثبت نام مي باشد.

ضمایم (فرم بومی)

