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ش دهط عمو ی:
 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی داشتن تابعیت ایران داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان عدم سابقه محکومیت جزائی موثر نداشتن منع جذب در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی داوطلبان نباید مستخدم رسمی  ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و باز خرید خدمت باشند. التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -داشتن سالمت جسمانی  ،روانی و توانایی برای انجام کار که برای آن جذب می شوند براساس دستورالعمل مربوطه

ش دهط داتصاصی:
 داشتن مدارک تحصیلی صرفاً دیپلم -سن :حداقل سال  18تمام و حداکثر سن  32سال تا تاریح انتشار آگهی

* ودگ ذهل به ش ط تاهنتهه هال عتر به )تدخث سن دضافه اودهت شت:

 درخصوووص نیروهای جدیدالورود در صووورت وجود سووابقه بیمه ،تا سووقس پنب سووال به حداکثر سوون مقرر افزودهمی شود.
 درخ صوص نیروهایی که در سنوات گذ شته به صورت م ستمر در دان شگاه م شغول و هم اکنون نیز فعالیت آنها ادامهدارد  ،مدت سابقه بیمه مستمر به حداکثر سن افزوده می شود.
 در خصوص نیروهایی که در سنوات گذشته به صورت غیر مستمر در موسسه مشغول فعالیت بوده اند سوابق بیمه ایغیر م ستمر تا سقس  8سال منوط به ارایه ر ضایت عملکرد از آخرین محل خدمت در دان شگاه به حداکثر سن مقرر
افزوده می شود .بدیهی ا ست در صورت عدم ارایه ر ضایت عملکرد امکان بکارگیری فراهم نخواهد شد.
 مدت خدمت سربازی برای آقایان ایثارگران تابع قوانین و مقررات خود میباشند .نکته :مجموع سنوات ارفاقی به سن در هر حال حداکثر  15سال است.

* تدگک وگ رنانج د ثرد رام باگهزدگل ف داودن:
 اسکن تصویر اصل مدرک تحصیلی  /گواهی فراغت از تحصیل  /گواهینامه موقت تحصیلی طبق شرایط اعالمی فراخوان اسکن تصویر اصل کارت ملی به همراه تصویر آن اسکن تصویر اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن اسکن قطعه عکس 4*3 اسکن تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران) اصل تصویر مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن -اصل تصویرمدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن

*ریای ثرد رام تقاضنان جوهال خاگ:
-1نیروهای رسمی ،پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حق شرکت درفراخوان
جذب رانداشته اند.
 -2نیروهای شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد صرفا ( تا نن رن ل درساری) فوق با اعالم انصراف یکماه قبلی و
کتبی یا اتمام قرارداد و با ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبی) سایر شرکت های مورد
اشاره (حتی رشته شغلی دیگری) را خواهند داشت.
 -3مدارک تحصیلی باالتر یا پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی فراخوان و همچنین
مدارک معادل ،برای شرکت در فراخوان معتبر نمی باشدوبرابرضوابط برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
 -4مسئولیت نا شی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر
مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است
شر کت متعهد می گردد از ادامه خدمت فرد خاطی خودداری نموده داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ،حتی
در صورت عقد قرارداد و شروع بکار  ،قرارداد مزبور لغو وبالاثر میگردد.
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