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

آگهي فراخوان جذب نیرو رشته شغلي خدمات 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 رشته شغلي خدمات بصورت شرکتي به تعداد سه نفر (صرفا آقا)

،جهت واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،افراد واجدالشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومي(آزمون کتبي) و سنجش
توانمندیهای تخصصي( مصاحبه شغلي) پس از طي کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتي به شرح ذیل جذب نماید.
بخش اول  :تعاریف

آزمون کتبی  :سنجش دانش عمومي و اختصاصي داوطل بااان کااه ب صااورت آز مااون کت باي بر گاازار امي شااود و م فاااد امت اااني آن برا سااا
اطالعات عمومي و رشته شغلي مربوطه مي باشد.
مصاحبه شغلی  :سنجش حضوری توانمندیهای تخصصي است که ازطریق آزمون کتبي قابل سنجش نمی باشد0
آزمون عملی :آزموني است که برای سنجش مهارت وتوانمند یهای مورد نیاز شغل بصورت عملي(ازجمله تست آمادگي جسماني) انجام
میشود.
داوطلب آزاد  :به شخصي اطالق میشود که در زمان ثبت نااام ،م شااموم سااهمیه ای ثااارگران  ،سااهمیه مع لااولین و شااا ل در شاارکتهای طاارف
قرارداد دانشگاه(تامین نیروی انساني،حجمي  ،اجارم ل و )..نباشد.
داوطلب بهزیستی  :به فردی اطالق مي شود که با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزیستي مشموم 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 ر جبهه ها

آزادگان

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

همسر و فرزندا ن شهد ا

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 سام اسار ت

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

-

سا م 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 مستخدمین دولت و صاحبان مشا ل 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 وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) عدم مصرف دخانیات ومواد مخدر و روانگردان عدم سابقه م کومیت 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.عدم اشتغام نیروهای شا ل در شرکت های طرف قرارداد تامین نیروی انساني طرف قرار داد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (به قسمت
تذکرات آگهي مراجعه گردد)
 -داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن جذب ميشوند  ،بر اسا

دستورالعمل مصوب از سوی هیأت

امناء دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
ب) شرایط اختصاصی داوطلبان :

 شرایط سنی  :داشتن حداقل  18سام سن تمام و حداکثر  32سام تمام تا تاریخ انتشار آگهيتبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) جانبازان،آزادگان،فرزندان شهدا،فرزندان جانبازان وفرزندان آزادگان یکسام اسارت وباالتر،ازشرط حداکثرسن معاف مي باشند.
ب) سایر مشمولین سهمیه  25درصد و 5درصد درصورت ثبت نام درآزمون،مکلف به رعایت حداکثرسن های اعالم شده در ذیل مي
باشند،در یر اینصورت ازادامه فرآینداستخدام حذف خواهند شد.
ج) پدرومادر وهمسر وبرادروخواهر شهید به میزان پنج سام
چ)داوطلباني که درجبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور درجبهه وهمچنین مدت زمان بستری شدن ویا استراحت
پزشکي رزمندگان داوطلب دراثرمجروحیت درجبهه ها
د) مدت خدمت سربازی
ذ)در خصوص نیروهای جدید الورود در صورت وجود سابقه بیمه  ،تا سقف  5سام به حداکثر سن مقرر افزوده میشود.
ر) در خصوص نیروهایي که در سنوات گذشته به صورت مستمر در دانشگاه مشغوم و هم اکنون نیز فعالیت آنها ادامه دارد  ،مدت سابقه
بیمه مستمر به حداکثر سن افزوده میشود.
ز)در خصوص نیروهایي که در سنوات گذشته به صورت یر مستمر در موسسه مشغوم فعالیت بوده اند سوابق بیمه ای یر مستمر تا سقف
هشت سام منوط به ارائه رضایت عملکرد از آخرین م ل خدمت در دانشگاه به حداکثر سن مقرر افزوده میشود.بدیهي است در صورت
عدم ارائه رضایت عملکرد امکان بکارگیری فراهم نخواهد شد.

ذ) داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهای خدمات
پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آنها)خرید خدمات تامین نیروی انساني(به خدمت اشتغام داشته اند و در تاریخ فراخوان
با مؤسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان 5سام
ی)سابقه مشمولین موضوع تبصره  ۴ماده  33آیین نامه اداری استخدامي ( مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي ) حداکثر به مدت  5سام
قابل م اسبه است.

و) به استناد بند الف ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب  1۴00/08/19مجلس شورای اسالمي به ازاءتاهل و نیز
داشتن هر فرزند یکسام تا حداکثر  5سام به سقف م دودیت سني اضافه میشود(خانم) .
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 :صرفا مدرک تحصیلی دیپلم
 شرایط اختصاصی بومی :الف  :شهرستان برخوار

داوطلبان بومي شهرستاني باید متولد یا ساااکن بااا ساابقه ده سااام سااکونت دره مااان شهر استان با شااد ،بااومي بااودن افرادازطر ایق ذ ایل ا حااراز
مي گردد:
الف)شهرستان م ل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکي باشد.
تذکر :باتوجه به تغییرات تقسیمات کشوری درسالهای مختلف،درصورت اختالف نظر یاابهام درخصوص شهرستان م ل تولد،مالک ع ماال
نظر اداره کل ثبت احوام استان مربوطه خواهد بود.
ب)استفاده از اولویت بومي ازطریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن وحداقل  10سام سکونت با ارایه استشهاد م لي براسا

فرم ذیل(

ممهور به مهر نیروی انتظامي )پاسگاه یا کالنتری م ل درشهرستان موردتقاضاخواهد بود.
تبصره  :داشتن گواهي ت صیلي درمقاطع ت صاالي اب تاادایي،راهنمایي و دبیر سااتان درشهر سااتان م اال مااورد تقا ضااا بااا تای یاد اداره آ مااوزو و
پرورو شهرستان مربوطه مي تواند بعنوان تمام یا قسمتي از سابقه ده سام سکونت به شرط ارایه است شااهاد م لاي مب ناي برتای یاد ساااکن بااودن
فعلي فرد در شهرستان م ل مورد تقاضا مالک م اسبه 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
جنسیت
محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

مرکزشبانه روزی دستگرد

 3نفر

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
زن

مرد

-

*

دیپلم عام

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

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1۴01 /06/29حداکثر تاساعت  2۴روز پنجشنبه مور خ/ 06 /31
 1۴01نسبت 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.
ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

 بارگذاری تصویر اصل مدرک ت صیلي دیپلم بارگذاری تصویر اصل کارت ملي ( پشت و رو ) بارگذاری تصویر اصل شناسنامه به انضمام تمام صف ات آن (فرد و در صورت دارا بودن همسر و فرزندان جهت بررسي ماده  15قانونحمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب  1۴00/08/19مجلس شورای اسالمي )

 بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي یا معافیت دائم (ویژه برادران)– بارگذاری تصویر اصل مدارک دام بر بومي بودن (صرفا برای متقاضیان استفاده از امتیاز بومي )
 بارگذاری تصویر اصل مدارک دام بر ایثارگری (برای دارندگان سهمیه ایثارگری) بارگذاری تصویر اصل گواهي معلولیت (معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط (سازمان بهزیستي) بارگذاری عکس  3×۴پرسنلي بدون حاشیه ها ی اضا في که در سام 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 قبوم نمي باشد .
❖ عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
❖ در صورت استفاده از عکس یرمعتبر ،ثبت نام متقاضي باطل مي شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.
ج) زمان و مکان برگزاری آزمون  :داوطلبین مکلف هستند سایت  https://payam98.irرا جهت اطالع رساني برای زمان و م کااان
انجام آزمون کتبي  ،مصاحبه شغلي به صورت روزانه چک نمایند.ضمنا پیامک هم برای فاارد داوط لااب ار سااام خوا هااد شااد.بنابراین شااماره
تلفن همراهي در زمان ثبت نام در سامانه  payam98ثبت گردد که دایما فعام و در دستر

باشد.بدیهي است با توجه به موارد ذکر شااده

در صورت هرگونه عدم آگاهي از اطالع رساني مراحل فراخوان جذب نیرو  ،صرفا بر عهده داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اع تااراا از
ایشان سلب خواهد گردید.
بخش پنجم  :مواد آزمون

الف -سواالت تستي تخصصي به صورت چهارگزینه ای میباشد
قابل توجه :به ازای هر سه پاسخ غلط ،یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد

بخش ششم  :نحوه 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 الزامي نمي باشد.کسب حدنصاب نمره آزمون کتبي برای مشمولین 5درصدایثارگری 3،درصد بهزیستي و سهمیه آزاد الزامي است.ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اوم(آزمون کتبي) به میزان سه برابرظرفیت م ل جغرافیایي خدمت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه
جهت انجام مصاحبه شغلي  ،درسایت شرکت به آدر  https://payam98.irبارگذاری مي گردد.
ج) بررسي و جمع بندی امتیاز مکتسبه:
 30در صااد ن مااره ساانجش توانم ناادیهای عمومي(آز مااون کت بااي) و  70در صااد ن مااره ساانجش توانم ناادیهای تخص صااي ( م صاااحبه شااغلي وآزمون)مالک امتیاز مي باشد.
تبصره :موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه(30درصد70+درصد) اضافه میگردد:
 نمره مکتسبه داوطلبان بومي شهرستان با ضریب یک و چهاردهم (  )1 / ۴م اسبه و مالک عمل قرارمي گیرد. به استناد بند ب ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب  1۴00/08/19مجلس 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 (خانم) .
د) اعالم نتایج:

 از کل مجوز آگهي  30درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرو 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 (  ) 25در صاد و باااالتر
و فرزندان و همسران آزادگان یک سام و باالی یکسام اسارت و خواهر و برادر شااهید معر فاي شااده از سااوی بن ایاد شااهید و امورای ثااارگران
استان و پنج( )5درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  6ماااه ح ضااور داوطلبا نااه در جب هااه هااا وهم سار و فرز ناادان آ نااان و
فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (  ) 25درصد وآزادگان زیریکسام اسارت اختصاص مي یابد.
 -پذیرو 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 بر خااوردار خواه ناادبود(.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 نصاب  50درصدمجموع کل آزمون جهت باقي ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو(رزو) برای داوطلبان الزامي است.درسهمیه های تک ظرفیت صرفا سهمیه ،نمره فضلي متقاضیان مالک عمل خواهد بود.بخش هفتم  :تذکرات و توصیه های کلی

ثبت نام نیروهای شاعل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پرشکي اصفهان مشروط میبا شد .نیروهای شا ل در
شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد (تامین نیروی انساني) فقط با اعالم انصراف یک ماه قبلي و کتبي یا اتمام قرارداد و یا
ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبي) سایر شرکت های مورد اشاره (حتي رشته شغلي
.دیگری) را خواهند داشت.
داوطلبان صرفا در صورتي میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک ت صیلي(مقطع ،رشته و گر ایش ت صیلي) آنان
مطابق با عناوین مدرک ت صیلي(مقطع ،رشته و گرایش ت صیلي) مندرج در شرایط احراز مشا ل قید شده در آگهي جذ ب
یکسان بوده و همچنین مدرک ت صیلي ثبت نامي(مقطع ،رشته و گرایش ت صیلي) داوطلب ،در متن گواهینام ه موقت وی
درج گردیده باشد.
مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله
از مراحل ثبت نام ،امت ان و جذب م رز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقدشرایط مندرج در آگهي است از ادامه
خدمت فرد خاطي جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی م روم خواهد شد ،حتي در صورت عقد قرارداد و
.شروع بکار ،قرارداد فرد مزبور لغو وبالاثرمي گردد و حق اعتراا از داوطلب برابرقوانین ومقررات مربوطه سلب میشود
داوطلبان بایستي به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشند .الزم به ذکر است مالک عمل برای
تاریخ گواهي فرا ت از ت صیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و مالک م اسبه سن ،اولین روز
ثبت نام مي باشد..
 اسامي پذیرفته شدگان نهایي پس از تأیید مرا جااع ذی صااالح از طر ایق درگا هاای اینترن تااي بااه آدر  https://payam98.ir :ابه ا طااال عداوطلبا ن خواهد رسید.

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

اینجانب ....................فرزند ....................کدملي ....................از مطلعین و معتمدین م ل تقاضا دارم که شهرستان م اال سااکونت
اینجانب را گواهي نمایند.
باتشکر
امضاءو اثر انگشت
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهي مي نمایم که نامبرده باال درحام حاضر دربخش  ....................شهرستان  ....................ساکن
بوده و مدت  ....................سام  ....................ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است.
اینجانب  ....................به کدملي  ....................ص ت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.

امضاء واثرانگشت

اینجانب ....................به کدملي  ....................ص ت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.

امضاء واثرانگشت

اینجانب ....................به کدملي  ....................ص ت مراتب فوق راگواهي مي نمایم.

امضاء واثرانگشت

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

مواردفوق مورد تایید این ...................................................................مي باشد.
م ل مهر -امضاء
پاسگاه یا کالنتری م ل
تذاکرات مهم:
-1تکمیل این فرم برای تمامي داوطیان بومي شهرستاني که متقاضي استفاده از ائولویت جذب شرکتي به ل اظ ساکن بودن با سااابقه
حداقل 10سام سکونت مي باشند ،الزامي است.
 -2داوطل بااان بااومي شهر سااتاني کاه دارای سااوابق ت صاایلي درم قاااطع اب تاادایي ،راهن مااایي و یااا دبیر سااتان درشهر سااتان موردتقا ضااا
مي باشند ،با تایید اداره آموزو و پرورو شهرستان مربوطه صرفا مي توانند از آن برای ا حااراز ت مااام و یاق ساامتي از سااوابق ده سااام
سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهرمند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلي آ نااان در شهر ساتان مااورد ن ظاار ،الزا مااي
مي باشد.
 -3چنانچه متقاضي برای تایید سابقه حااداقل  10سااام سااکونت خوددرشهر سااتان موردتقا ضااا ،در باایش از یااک ب خااش از شهر اساتان
مربوطه سکونت داشته باشد مي تواند از یک نسخه دیگیر از این فرم نیز به این منظور استفاده کند.
 -۴این فرم صرفا ج هاات ب هااره م ناادی داوطل بااان متقا ضااي ا سااتفاده از اولو یاات بااومي شهر سااتاني درفرا خااوان جااذب ن یااروی اشرکتي
مي باشد.

