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شریه ب تد شد

طرق جون به شررر ماگو /12/6/2035پ وگخ

خز ب تد شد د ستان د صف ان به

ظوگ تیمنل خا گات اتی(2رف آقا) او ج د

گ ان ش ستان راگخه دن تقا ضان جوهال خاگ عوی بعمل ی آ گ ج د

شرر خد گف داودن(آن ون ختری

صرراهره) صرر فاً بمتی 5شررراره گ ن گبانو ن اری 1401/4/2

لغاهد  1401/4/6به آ گس ساهد ده ت رتی www.payam98.ir

دجعه،ثرد رام ختگهگن ل

گهافد رماه ت.
تذخ

م :بانو ن اری ها شتو تحد هنچ ع ودن تمتهت رخودهتشت دن تقاضنان تدگخی بصوگی

فنزهیی

دجعه ه ضوگل گهافد رخودهت شت

سئول عتم باگهذدگل ها رقص صحنح دطالعای

گسا اره ذخوگ ص فاً ب ع تو د طاب اودهتبو .
* ن ان ب هزدگل آن ون

صاهره دن ط هق انا ک ،دطالعنه گ ساهد درشگاو عاوم ازشیی دستان

د صف ان  ،شریه ب تد شد
باهت دن ط هق فوق ن ان

گ ان ش ستان راگخه  ،ساهد انام  98ی با شت ف
یان آن ون طاع ه

د طاب

.

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 هتدخث 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.
-3شرایط بومی( :به دستث اء

خز دستان(

*داوطلبان بومی شهرستانی(مبارکه) باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت درهمان شهر ستان با شد ،بومی
بودن افرادازطریق ذیل احرازمی گردد:
الف) شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا(شهرستان مبارکه ) یکی باشد .
ب) استفاده از اولویت بومی ازطریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن وحداقل 10سال سکونت با ارایه استشهاد
محلی(براساس فرم ذیل) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاستگاه یا کالنتری محل)درشهرستان مبارکه
شهر مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره  :داشتن گواهی تحصیلی درمقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان درشهرستان محل مورد تقاضا با
تایید اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط
ارایه ا ستشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل موردتقاضا مالک محا سبه قرارگیرد.

* 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.

من ا..توفیق

ضمایم (فرم بومی)

