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

آگهي فراخوان جذب نیرو رشته شغلي کارشناس پرستاری 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 خدماتي درماني یکتا محبوب سالمت (پیمانکاری )در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته شغلي کارشناس پرستاری

بصورت شرکتي جهت مرکز بهداشت شماره  1استان اصفهان (مرکز سالمت دستجاء)  ،افراد واجدالشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای
عمومي(آزمون کتبي /مصاحبه /ترکیبي) و سنجش توانمندیهای تخصصي پس از طي کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط بصورت شرکتي
به شرح ذیل جذب نماید.
بخش اول  :تعاریف

آزمون( کتبی/مصاحبه/ترکیبی )  :سننجش توانمنندهای عمنومي (آزمنون کتبني ) وسننجش توانمنندیهای تخصصي(مصناحبه شنغلي)
داوطلبان که بصورت آزمون کتبي -مصاحبه یا ترکیبي برگزار مي شود و مفاد امتحاني آن براساس اطالعات عمومي و رشته شغلي مربوطنه
مي باشد.
 -تبصررر : :درصننورتي کننه تعننداد مت اضننیان جویننای کننار  3برابننر فرفیننت مجننوز صننادره یننا بیشننتر باشنند از رو

ترکیبنني

(آزمون و مصاحبه )استفاده مي گردددرصورتیکه تعداد مت اضیان کمتر از مجوز صادر شندهببرابر فرفینت ینا ینن و ننیب برابنر فرفینت
باشند صرفا رو مصاحبه انتخاب مي گردد
مصاحبه شغلی  :سنجش حضوری توانمندیهای تخصصي است که ازطریق آزمون کتبي قابل سنجش نمی باشد0
داوطلب آزاد  :به شخصي اطالق مي شود که در زمان ثبت نام ،مشمول سهمیه ایثارگران  ،سهمیه معلولین 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 ح وق افراد بهزیستي مي باشد.
داوطلب ایثارگر :ایثارگران شامل موارد زیر هستند :
الف ( ایثارگران سهمیه بیست و پنج(25درصد)

ب) ایثارگران سهمیه پنج(5درصد)

جانبازان

رزمندگان با ساب ه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

آزادگان

همسرو فرزندان رزمندگان با ساب ه حداقل شش ماه حضو ر
داوطلبانه در جبهه ها

همسر و فرزندان شهدا

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

فرزندان آزادگان کمترازین سال اسارت

همسرو فرزندان آزادگان دارای ین سال و باالی ین

-

سال اسارت
پدر ،مادر ،خواهرو برادر شهید

-

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

 .1معاونت نیروی انساني هر ین از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
 .2معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران ان الب اسالمي در مورد بسیجیان و نیروهای مردمي
اعب از مستخدمین 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 :

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مطرح درقانون اساسي داشتن تابعیت ایران داشتن کارت پایان خدمت وفیفه عمومي یا معافیت دائب(ویژه برادران) عدم مصرف دخانیات ومواد مخدر و روانگردان عدم ساب ه محکومیت جزایي موثر نداشتن منع جذب در دستگاههای دولتي بهموجب آرای مراجع قانونيداوطلبان نباید مستخدم رسمي ،ثابت و پیماني سایر دستگاههای دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن جذب ميشوند  ،بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأتامناء دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
ب) شرایط اختصاصی داوطلبان :

 شرایط سنی  :داشتن حداقل  20سال سن تمام و حداکثر  40سال تمام تا تاریخ انتشار آگهيتبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن م رر اضافه خواهد شد.
 داوطلباني که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ  1359/6/31لغایت  )1367/5/29به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزانمدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل .
 جانبازان و آزادگان ،همسرو فرزندان شهدا ،همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ( )%25و باالتر ،همسر و فرزندان ینسال وباالی ینسال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.
 خواهر و برادر شهداء ،همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد(  ،)%25همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان  5سال مدت خدمت سربازیدر خصوص نیروهای جدید الورود در صورت وجود ساب ه بیمه  ،تا س ف  5سال به حداکثر سن م رر افزوده مي شود.داوطلباني که طرح خدمت نیروی انساني موفف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ) را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
 درخصوص نیروهایي که در سنوات گذشته به صورت مستمر در دانشگاه مشغول و هب اکنون نیز فعالیت آنها ادامه دارد  ،مدت ساب هبیمه مستمر به حداکثر سن افزوده مي شود-.در خصوص نیروهایي که در سنوات گذشته به صورت غیر مستمر در موسسه مشغول
فعالیت بوده اند سوابق بیمه ای غیر مستمرتا س ف  8سال منوط به ارائه رضایت عملکرد از آخرین محل خدمت در دانشگاه به حداکثر
سن م رر افزوده مي شود  .بدیهي است در صورت عدم ارائه رضایت عملکرد امکان بکارگیری فراهب نخواهد
 به استناد بند الف ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب  1400 / 8 / 19مجلس شورای اسالمي به ازاءتاهل و نیزداشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر  5سال به س ف محدودیت سني اضافه مي شود(آقا/خانب)
نکته :مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  15سال بیشتر نخواهد بود(.ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه مي باشند)

 مدرک تحصیلی  :کارشناس پرستاری -شرایط اختصاصی بومی شهرستانها :

داوطلبان بومي شهرستاني باید متولد یا سناکن بنا سناب ه ده سنال سنکونت درهمنان شهرسنتان باشند ،بنومي بنودن افرادازطرینق ذینل احنراز
مي گردد:
الف)شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد ت اضا (اصفهان ) باشد.
تذکر :باتوجه به تغییرات ت سیمات کشوری درسالهای مختلف،درصورت اختالف نظر یاابهام درخصوص شهرستان محل 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 سنکونت بنا اراینه استشنهاد محلني براسناس فنرم
ذیل( ممهور به مهر نیروی انتظامي )پاسگاه یا کالنتری محل درشهرستان موردت اضاخواهد بود.
تبصره  :داشتن گواهي تحصیلي درم اطع تحصنلي ابتندایي،راهنمایي و دبیرسنتان درشهرسنتان محنل منورد ت اضنا بنا تاییند اداره آمنوز
پرور

و

شهرستان مربوطه مي تواند بعنوان تمام یا قسمتي از ساب ه  10سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلني مبنني برتاییند سناکن بنودن

فعلي فرد در شهرستان محل مورد ت اضا مالک محاسبه قرار گیرد.
ج) مبنای شهرستان برای تعیین بومي بودن ،ت سیمات کشوری دراولین روز ثبت نام برای آزمون مي باشد
بخش سوم  :محل های مورد تقاضا
محل جغرافیایی خدمت

مرکز بهداشت
شمار 1 :استان

مرکز سالمت دستجا

جنسیت

تعداد مورد
نیاز

 4نفر

اصفهان

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

زن

مرد

توضیحات

*

*

الرررررف) مررررردرک تحصررررریلی
کارشناس پرستاری

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

مت اضیان واجد شرایط ملزم هستنداز ساعت  15روز دوشنبه مورخ 1401 /05/18حداکثر تاساعت  15روز یکشنبه مورخ  1401 / 05 / 22نسبت به
ثبت نام الکترونیکي در سامانه به نشاني اینترنتي https://yektamahbob.ir :اقدام وکدرهگیری دریافت نمایند.
نکته :1به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داد :نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلي مورداشاره درشرایط اختصاصي بارگذاری تصویر اصل کارت ملي ( پشت و رو ) بارگذاری تصویر اصل شناسنامه به انضمام تمام صفحات آن (فرد و در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسي ماده  15قانونحمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب  1400.08.19مجلس شورای اسالمي )
 بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وفیفه عمومي یا معافیت دائب (ویژه برادران)– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر بومي بودن (صرفا برای مت اضیان استفاده از امتیاز بومي )
 بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری) بارگذاری تصویر اصل گواهي معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستي) -بارگذاری عکس  3×4پرسنلي بدون حاشیه ها ی اضا في که در سال جاری گرفته شده باشد .

بارگذاری تبصره  :گواهي انجام خدمات قانوني پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت حداقل حجب 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 .
(در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر ،ثبت نام متقاضي باطل مي شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند).

ج) زمررران و مکررران برگرررزاری آزمرررون  :داوطلبنننین مکلنننف هسنننتند سنننایت هنننای https://yektamahbob.ir
 https://mui.ac.irرا جهت اطالع رساني برای زمان و مکان انجام آزمون کتبني  ،مصناحبه شنغلي  ،بنه صنورت روزاننه نن
نمایند .ضننمنا پیامننن هننب بننرای فننرد داوطلننب ارسننال خواهنند شنند.بنابراین شننماره تلفننن همراهنني در زمننان ثبننت نننام در سننامانه
 https://yektamhbob.irثبت گردد که دائما فعال و در دسنترس باشند.بدیهي اسنت بنا توجنه بنه منوارد ذکنر شنده در صنورت
هرگونه عدم آگاهي از اطالع رساني مراحل فراخوان جذب نیرو  ،صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب
خواهد گردید.
بخش پنجم  :نحو :پذیرش داوطلبان و اعالم نتایج

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبي :
حد نصاب آزمون کتبي =  50درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای باالترین امتیاز
 کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي برای مشمولین  25درصد ایثارگری به باالتر الزامي نمي باشد.کسب حدنصاب 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 برابرفرفیت با رعایت کلیه قوانین وم ررات مربوطه جهت انجام مصاحبه
شغلي انتخاب مي گردد.
ج) بررسي و جمع بندی امتیاز مکتسبه:
 70درصد نمره سنجش توانمندیهای عمومي(آزمون کتبي) و  30درصد نمره سنجش توانمندیهای تخصصي مالک امتیاز مي باشد.تبصره :1موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(30درصد70+درصد) اضافه مي گردد:
 نمره مکتسبه داوطلبان بومي شهرستان با ضریب ین و هاردهب (  )1 / 4محاسبه و مالک عمل قرارمي گیرد. به استناد بند ب ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب  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 اضافه خواهد شد

د) اعالم نتایج:
 -از کل مجوز آگهي  30درصد آن برابر قوانین وم ررات برای پذیر

ایثارگران اختصاص مي یابد .از  30درصد مورداشاره  ،بیست وپنج

(  ) 25درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (  ) 25درصند و بناالتر
و فرزندان و همسران آزادگان ین سال و باالی یکسال اسارت و خواهر و برادر شنهید معرفني شنده از سنوی بنیناد شنهید و امورایثنارگران
استان و پنج( )5درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با ساب ه حداقل  6مناه حضنور داوطلباننه در جبهنه هنا وهمسنر و فرزنندان آننان و
فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (  ) 25درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختصاص مي یابد.
 -پذیر

مازاد بر  30درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و براساس نمره فضلي صورت خواهد پذیرفت.

 سهمیه بهزیستي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي به ترتیب نمره فضلي ازسه ( )3درصد سهمیه قانوني مربوطه برخنوردار خواهنندبود(.معلولین باید توانایي الزم برای انجام کار ی که برا ی آن جذب مي شوند را براساس نظریه سنجش سالمت (طب کار)داشته باشند)
کسب حد نصاب  60درصدمجموع کل آزمون جهت باقي ماندن فنرد داوطلنب در باننن ذخینره نینرو(رزرو) بنرای داوطلبنان بیمارسنتانآفتاب هشتب خور و بیابانن الزامي است.

بخش ششم  :تذکرات

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهند بنود واگنر در هنر مرحلنه از مراحنل
ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقدشرایط مندرج در آگهني اسنت از ادامنه خندمت فنرد خناطي
جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ،حتي در صورت ع د قرارداد و شروع بکار ،قنرارداد فنرد مزبنور
لغو وبالاثرمي گردد و حق اعتراض از داوطلب برابرقوانین وم ررات 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 تحصیل ،معافیت دائب و پایان خدمت نظام وفیفه آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن ،اولین روز ثبت نام مي باشد.
 اسننامي پذیرفتنه شنندگان نهننایي پنس از تأییند مراجننع ذیصننالح از طرینق درگاهنای اینترنتنني بننه آدرسhttps://yektamahbob.ir : https://mui.ac.irبه اطال ع داوطلبا ن خواهد رسید.

«بسمه تعالي»
فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در فراخوان جذب نیروی شرکتی کارشناس پرستاری

اینجانب ....................فرزند ....................کدملي ....................از مطلعین و معتمدین محل ت اضا دارم که شهرسنتان محنل سنکونت
اینجانب را گواهي نمایند.
باتشکر
امضاءو اثر انگشت
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهي مي نمایب که نامبرده باال درحال حاضر دربخش  ....................شهرسنتان  ....................سناکن
بوده و مدت  ....................سال  ....................ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.
اینجانب  ....................به کدملي  ....................صحت مراتب فوق راگواهي مي نمایب.

امضاء واثرانگشت

اینجانب به ....................کدملي  ....................صحت مراتب فوق راگواهي مي نمایب.

امضاء واثرانگشت

اینجانب ....................به کدملي  ....................صحت مراتب فوق راگواهي مي نمایب.

امضاء واثرانگشت

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

مواردفوق مورد تایید این ...................................................................مي باشد.
محل مهر -امضاء
پاسگاه یا کالنتری محل
تذاکرات مهب:
-1تکمیل این فرم برای تمامي داوطبان بومي شهرستاني که مت اضي استفاده از اولویت جذب شرکتي به لحاظ ساکن بنودن بنا سناب ه
حداقل 10سال سکونت مي باشند ،الزامي است.
 -2داوطلبننان بننومي شهرسننتاني کننه دارای سننوابق تحصننیلي درم نناطع ابتنندایي ،راهنمننایي و یننا دبیرسننتان درشهرسننتان موردت اضننا
مي باشند ،با تایید اداره آموز

و پرور

شهرستان مربوطه صرفا مي توانند از آن بنرای احنراز تمنام و یاقسنمتي از سنوابق ده سنال

سکونت در شهرستان مورد ت اضا بهرمند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سنکونت فعلني آننان در شهرسنتان منورد نظنر ،الزامني
مي باشد.
 -3نانچه مت اضي برای تایید ساب ه حداقل 10سال سکونت خوددرشهرستان موردت اضا ،در بیش از ین بخش از شهرستان مربوطنه
سکونت داشته باشد مي تواند از ین نسخه دیگر از این فرم نیز به این منظور استفاده کند.
 -4این فرم صنرفا جهنت بهنره منندی داوطلبنان مت اضني اسنتفاده از اولوینت بنومي شهرسنتاني درفراخنوان جنذب نینروی شنرکتي
مي باشد.

