« 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 کمک پرستاری و بهیاری

بصورت شرکتي جهت بیمارستان الزهرا  ،افراد واجدالشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومي(آزمون کتبي) و سنجش
توانمندیهای تخصصي مصاحبه شغلي پس از طي کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط بصورت شرکتي به شرح ذیل جذب نماید.
بخش اول  :تعاریف

آزمون( کتبی/مصاحبه/ترکیبی )  :سنجش توانمنددهای عمدومي (آزمدون کتبدي ) وسدنجش توانمنددیهای تخصصي(مصداحبه شدغلي)
داوطلبان که بصورت آزمون کتبي -مصاحبه یا ترکیبي بر گدزار مدي شدود و م داد امتحداني آن براسداا اطالعدات عمدومي و رشدته شدغلي
مربوطه مي باشد.
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 است اده 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

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

آزادگان

همسرو فرزندان رزمندگان با سابقه 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 کمترازیک سال اسارت

همسرو فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک

-

سال اسارت
پدر ،مادر ،خواهرو برادر شهید

-

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

 .1معاونت نیروی انساني هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
 .2معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضع ان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسیجیان و نیروهای مردمي
اعم 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 وظی ه عمومي یا معافیت دائم(ویژه برادران) عدم اعتیاد دخانیات ومواد مخدر و روانگردان عدم سابقه 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 اساا دستورالعمل مصوب از سوی هیأتامناء دانشگاه علوم پزشکي اص هان
ب) شرایط اختصاصی داوطلبان :

 شرایط سنی  :داشتن حداقا  18سال سن تمام و حداکثر  40سال 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 و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر  ،از شرط حداکثر سن معاف مي
باشند.
ب-سایر مشمولین سهمیه  %25و  % 5در صورت ثبت نام در آزمون  ،مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده در ذیل مي باشند در
غیر اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
ج-پدر ومادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان  5سال
چ -داوطلباني که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا
استرا حت پزشکي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
د-مدت خدمت سربازی
ر-در خصوص نیروهای جدید الورود در صورت وجود سابقه بیمه تا سقف  3سال به حداکثر سن مقرر افزوده مي شود (به جز سوابق
خویش فرما)
ذ -در خصوص نیروهایي که در سنوات گذشته به صورت مستمر در دانشگاه مشغول و هم اکنون نیز فعالیت آنها ادامه دارد مدت
سابقه بیمه به حداکثر سن افزوده مي شود.
ی -سابقه مشمولین موضوع تبصره  4ماده  33آیین نامه اداری استخدامي (مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي) حداکثر به مدت 5
سال قابل محاسبه است .
و -به استناد بند الف ماده  15قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت مصوب  1400 / 8 / 19مجلس شورای اسالمي به ازاءتاهل و نیز به
ازای داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر  5سال به سقف محدودیت سني اضافه مي شود(آقا/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 :مدرک تحصیلی صرفا دیپلم عام و گواهینامه کمک پرستاری معتبرو مورد تائید مقامات زیربط برای رشته کمک پرستاری
مدرک تحصیلی صرفا دیپلم عام معتبرو مورد تائید مقامات زیربط برای رشته بهیاری
 محل مورد تقاضا:بخش سوم  :محل های مورد تقاضا
جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

تعداد مورد

محل جغرافیایی خدمت

زن

مرد

 6نفر

*

*

بیمارستان الزهرا  3نفر

*

*

نیاز

بیمارستان الزهرا

توضیحات

الف) صرفا دیپلم عام و گواهینامهه کمهک
پرستاری معتبر و مورد تائید مقامات زیربط

الف) صرفا دیپلم عام بهیاری

بخش چهارم  :مراحل ثبت نام در آزمون
الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:
متقاضیان واجد شرایط ملزم هستنداز ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1401/08/14حداکثر تاساعت  24روز سه شنبه مورخ  1401/08/17نسبت

به ثبت نام الکترونیکي در سامانه به نشاني اینترنتي https://yektamahbob.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 تحصیلي مدرک تحصیلي صرفا دیپلم عام و گواهینامه کمک پرستاری معتبرو مورد تائیدمقامات زیربط برای رشته کمک پرستاری

بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلي مدرک تحصیلي صرفا دیپلم عام معتبرو مورد تائید مقامات زیربط برای رشتهبهیاری
 بارگذاری تصویر اصل کارت ملي ( پشت و رو ) بارگذاری تصویر اصل شناسنامه به انضمام تمام ص حات 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 وظی ه عمومي یا معافیت دائم (ویژه برادران) 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 . 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 .
(صرفا عکس هایي مورد قبول مي باشد که به صورت اسکن در سامانه بارگذاری گردد )

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون  :داوطلبین مکلف هستند به سایت شرکت به ادرا اینترنتي https://yektamahbob.ir

جهت اطالع رساني برای زمان و مکان انجام آزمون کتبي  ،مصاحبه شغلي  ،به صورت روزانده کدک نمایند.ضدمنا پیامدک هدم بدرای فدرد
داوطلب ارسال خواهد شد.
یادآوری  :شماره تل ن همراهي در زمان ثبت نام در سامانه  https://yektamhbob.irثبت گردد کده دائمدا فعدال و در دسدترا
باشد.بدیهي است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهي از اطالع رساني مراحل فراخوان جذب نیرو  ،صرفا بدر عهدده
داوطلب خواهد بود و حق هر گونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.
بخش پنجم  :نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتایج

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبي :
حد نصاب آزمون کتبي =  50درصد میانگین نمره کل سه ن ر 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 برابرظرفیت با رعایت کلیه قوانین ومقررات 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 یک و کهاردهم (  )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 ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصداص مدي یابدد .از  30درصدد مورداشداره  ،بیسدتوپنج (  ) 25درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (  ) 25درصدد و
باالتر و فرزنددان و همسدران آزادگدان یدک سدال و بداالی یکسدال اسدارت و خدواهر و بدرادر شدهید معرفدي شدده از سدوی بنیداد شدهید و
امورایثارگران استان و پنج( )5درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سدابقه حدداقل  6مداه حضدور داوطلبانده در جبهده هدا وهمسدر و
فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (  ) 25درصد وآزادگان زیریکسال اسارت اختصاص مي یابد.
 پذیرش مازاد بر  30درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابدت بدا سدایر داوطلبدان واجدد شدرایط و براسداا نمدره فضدلي صدورت خواهددپذیرفت.
 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 مدي شدوند را براسداا نظریده سدنجش سدالمت (طدب کار)داشدته
باشند)
-کسب حد نصاب  50درصدمجموع کل آزمون جهت باقي ماندن فرد داوطلب در بانک ذخیره نیرو(رزرو) برای داوطلبان الزامي است.

بخش ششم  :تذکرات

-

ثبت نام نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکي اص هان مشدروط مدي باشدد .نیروهدای شداغل در شدرکتهای
پیمانکاری طرف قرارداد (تامین نیروی انساني) فقط با اعالم انصراف یک ماه قبلي و کتبي یا اتمدام قدرارداد و یدا ارائده تسدویه حسداب
امکان شرکت درفراخوان (ازمون-مصاحبه-ترکیبي) سایر شرکتهای مورد اشاره (حتي رشته شغلي دیگری) را خواهند داشت

 داوطلبان طرفا در صورتي مي توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلي (مقطع -رشته و گرایش تحصدیلي) آندان مطدابق بداعناوین مدرک تحصیلي (مقطع -رشته و گرایش تحصیلي) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهي جدذب یکسدان بدوده و
همچنین مدرک تحصیلي ثبت نامي (مقطع -رشته و گرایش تحصیلي) داوطلب در متن گواهینامه موقت وی درج گردیده باشد.
-

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهدد بدود و اگدر در هدر مرحلده از
مراحل ثبت نام  ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است از ادامده خددمت
فرد خاطي جلوگیریخواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد  ،حتدي در صدورت عقدد قدرارداد و شدروع بکدار ،
قرارداد فرد مزبور لغو و بال اثر مي گردد و حق اعتراض از داوطلب برابر قوانین و مقررات مربوطه سلب مي شود .

 داوطلب بایستي به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشد  .الزه به ذکدر اسدت مدالک عمدل بدرای تداریخ گدواهيفراغت از تحصیل  ،معافیت دائم و پیان خدمت نظام وظی ه آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن  ،اولین روز ثبت نام مي باشد.
 اسامي پذیرفته شدگان نهایي پس از تأیید مراجع ذیصالح از طریق درگاهای اینترنتي به آدرا https://yektamahbob.ir :بده اطدالع داوطلبا ن خواهد رسید.

