دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون فراخوان جذب و بکارگیری
نیروی خدمتگزار به صورت شرکتی

مرداد 9911

" آگهی جذب و بکارگیری نیرو به صورت شرکتی "
شرکت خدمات درمانی شفایاب کرستان طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه در نظر دارد در
نظر دارند جهت ارائه خدمات نظافتی در بیمارستتتان نهد دت تربت حیدریه تعداد  11نفر نیروت شتترکتی اا افراد واجد شتترای را اا
طریق فراخوان در فضتتات رقابتی و با در نظر گرفتن اولویتهات مربوطه و پس اا برگزارت آامون کتبی عمومی و احراا صتتیحیت هات
عمومی و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرای ذیل دعوت به همکارت نماید .خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقیق مطالعه
و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایید .
تذکرات :
 -1انعقاد قرارداد پذیرفته شدگان نهایی با شرکت طرف قرارداد بصورت موقت و در صورت رضایت اا نحوه خدمتی و نیاا قابل
تمدید خواهد بود .
 -2هرگونه اطیع رسانی در خصوص امان و محل برگزارت آامون نحوه صدور کارت و  ...اا طریق سایت اینترنتی به آدرس
 http://employment.thums.ac.irانجام خواهد شد .لذا داوطلبین موظف هستند جهت آگاهی اا اطیعیه ها حداقل
هر  22ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند .
جنسیت/تعداد

ردیف

عنوان رشته
شغلی

محل مورد درخواست

نوع پذیرش
مرد

زن

9

8

شرایط احراز

-1دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلد کامل متوسطه
-2دارا بودن گواهینامه کمک پرستارت یکساله مورد تأیید
معاونت پرستارت واارت بهداشت درمان و آمواش
9

خدمتگزار

بیمارستان نهد دت

آااد/
ایثارگر %22

پزشکی یا گواهینامه کمک بهیارت (دوره هات آمواشی
طی شده  222و  022ساعت و دوره هات کمک بهیارت)
-0دارا بودن قد حداقل  162سانتی متر جهت آقایان و حداقل
 162سانتی متر جهت خاند ها
-2دارا بودن شاخص توده بدنی ( )BMIکمتر اا  02و بیشتر
اا 11

 -9شرایط عمومی
 -1/1اعتقاد به دین مبین اسیم یا یکی اا ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهورت اسیمی ایران
 -2/1داشتن تابعیت ایران
 -0/1التزام به قانون اساسی جمهورت اسیمی ایران
 -2/1انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائد
 -2/1عدم اعتیاد به دخانیات مواد مخدر و روانگردان
 -6/1نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
 -7/1داشتن سیمت جسمانی روانی و توانایی برات انجام کارت که برات آن به خدمت گرفته می شوند .
 -8/1دارا بودن مدرک تحصیلی اا مؤسسات آمواشی معتبر
 -1/1عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه هات اجرایی توس آراء مراجع قضایی و ذیصیح

 -2شرایط اختصاصی
 -1/2داشتن حداقل سن  22سال تمام حداکثر  02سال تمام (میک محاسبه سن حداکثر آخرین روا مهلت ثبت نام می باشد – تاریخ
)1011/22/26
* تبصره  :موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه هات معتبر به حداکثر سن مقرر داوطلبان اضافه خواهد شد :
الف) جانبااان آاادگان فراندان شهداء فراندان جانبااان بیست و پنج درصد ( )%22و باالتر فراندان آاادگان که حداقل یکسال و
باالتر سابقه اسارت دارند اا شرط حداکثر سن معاف می باشند .
ب) سایر مشمولین سهمیه  22درصد در صورت ثبت نام در آامون مکلف به رعایت حداکثر سن هات اعیم شده در ذیل می باشند .در
غیر اینصورت اا ادامه فرایند بکارگیرت حذف خواهند شد .
 -1پدر مادر همسر خواهر و برادر شهید به میزان  2سال
 -2داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت امان بسترت شدن و یا
استراحت پزشکی رامندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

ج) مدت خدمت سرباات انجام شده
 -2/2دارا بودن گواهینامه کمک پرستارت یکساله مورد تأیید معاونت پرستارت واارت بهداشت درمان و آمواش پزشکی یا گواهینامه
کمک بهیارت (دوره هات آمواشی طی شده  222و  022ساعت و دوره هات کمک بهیارت)
 -0/2دارا بودن قد حداقل  162سانتی متر جهت آقایان و حداقل  162سانتی متر جهت خاند ها
 -2/2دارا بودن شاخص توده بدنی ( )BMIکمتر اا  02و بیشتر اا 11

 -9نحوه ثبت نام
الف) تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی (تقاضانامه ثبت نام) :

ثبت نام متقاضیان صرفاً بصورت الکترونیکی و اا طریق سایت اینترنتی به آدرس http://employment.thums.ac.ir
صورت می پذیرد .لذا متقاضیان محترم می بایستی پس اا مطالعه دقیق مفاد فراخوان راهنمات ثبت نام و سایر موارد مرتب با فراخوان
که در همان صفحه قابل مشاهده می باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
تذکر  : 1الام به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام را دارد .لذا امکان ثبت نام بعدت وجود نخواهد داشت و ثبت نام
اولیه میک عمل می باشد .
ب) ارسال فایل عکس اسکن شده :
داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ایر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس شرای

ذیل آماده و اا

طریق سامانه آامون ارسال نماید :
 عکس  0×2که در سال جارت گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) . عکس اسکن شده فق باید با فرمت  JPGباشد . اندااه عکس اسکن شده باید حداقل  222×022و حداکثر  022×222پیکسل باشد . تصویر داوطلب باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر منگنه و هرگونه لکه باشد . حجد فایل ذخیره شده عکس نباید اا  72کیلو بایت بیشتر باشد . حاشیه هات ااید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد . حتی االمکان عکس رنگی و دارات امینه سفید باشد .تذکر  :1اسکن عکس اا روت کارتهات شناسایی (کارت ملی شناسنامه و  )...قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الام است اا اصل عکس
و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند .
تذکر ( 2مهد) :در صورت ارسال عکس غیرمعتبر ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آامون اا وت سلب میگردد .با توجه
به مشکیت به وجود آمده در آامون هات قبلی درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً برات داوطلبانی
که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است تأکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توس کافی نت ها انجام می دهید عیوه بر
کنترل اطیعات ثبت نامی حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگرت به جات عکس شما ارسال
نگردد .بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی اا طرف داوطلب فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وت رفتار
خواهد شد .

پ) ارسال فایل فیش بانکی اسکن شده (با حجد کمتر اا  222کیلو بایت) .
ت) ارسال فایل اسکن شده مدارک گواهینامه کمک پرستارت یا کمک بهیارت (با حجد کمتر اا  222کیلو بایت)
نکته خیلی مهم :متقاضیان می بایست تصویر گواهینامه کمک پرستارت یا کمک بهیارت خود را در قسمت مدرک تحصیلی سامانه آامون
بارگذارت نمایند .
تذکر  : 1ثبت نام فق اا طریق سایت صورت می پذیرد .لذا اا ارسال مدارک به صورت دستی و یا مراجعه حضورت جهت درخواست
شغل خودارت نمایید .بدیهی است به درخواست هات دستی و حضورت هیچ گونه ترتیب اثرت داده نخواهد شد .ضمناً در صورت لزوم
دریافت اصل مدارک متعاقباً اعیم خواهد شد .
تذکر  :2متقاضیان شرکت در آامون باید پس اا پایان ثبت نام کد رهگیرت خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد
خود نگهدارت نمایند .
تذکر  :0مبلغ  050/000ریال معادل چهل و پنج هزار تومان به عنوان حق شرکت در آامون کتبی عمومی داوطلبان به حساب شماره
 5100598912بنام شرکت شفایاب کردستان نزد بانک ملت شعبه دیواندره پرداخت نموده و اسکن فیش پرداختی را در محلی که در
سامانه ثبت نام اینترنتی مشخص شده است بارگذارت نمایید .ضمناً فیش پرداختی در روا آامون بهمراه کارت شرکت در جلسه آامون
اخذ خواهد گردید .
تبصره) به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود .

 -0مهلت ثبت نام ،زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون :
متقاضیان محترم میتوانند اا روا چهارشنبه مورخ  011/22/21لغایت پایان وقت روا دوشنبه مورخ  1011/22/26نسبت به ثبت نام اینترنتی
اقدام نمایند .با عنایت به محدودیت امانی تا برگزارت امان آامون مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .لذا با توجه به
احتمال ایجاد مشکل در پهنات باند در رواهات پایانی به علت حجد باالت ثبت نام خواهشمند است در اسرع وقت و قبل اا پایان مهلت
اعیم شده نسبت به ثبت نام اقدام نمائید .
کارت شرکت در آامون مذکور اا روا سه شنبه مورخ  1011/22/27جهت مشاهده و پرینت بر روت سایت اینترنتی به آدرس
 http://employment.thums.ac.irقرار خواهد گرفت.
آامون در روا چهارشنبه مورخ  1011/22/28برگزار خواهد شد .ساعت شروع و محل برگزارت آامون بر روت کارت شرکت در آامون
درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید .
الام به ذکر است صدور کارت شرکت در آامون به منزله تأیید اطیعات ارسالی اا سوت داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس اا
اجرات آامون مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
* تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی:
با توجه به اینکه اعیم نتیجه اولیه (معرفی افراد برات بررسی مدارک) براساس اطیعات ثبت نامی (خود اظهارت) داوطلبان و امتیااات و
سهمیه هات قانونی انتخاب شده توس آنان صورت می گیرد و به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک هرگونه تغییر در اطیعات وارد

شده به نحوت که منجر به بهره مندت داوطلب اا اولویت یا امتیاا مربوطته گردد کتل فراینتد اعیم نتیجته را با اختیل مواجه می سااد
لذا الام است ورود اطیعات مذکور (وضعیت ایثارگرت و  )...در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی (بخصوص اگر در کافی نت صورت
می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکیت به وجود آمده در آامون هات قبلی امکان اصتیح اطیعتات
مذکتور در هنگتام بررستی متدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد .
 -5مدارک مورد نیاز در صورت درخواست ارسال یا ارائه اصل مدارک :
با توجه به اینکه در امان آامون هیچگونه مدرک و مستنداتی جهت بررسی صحت اطیعات ثبت شده در فرم ثبت نام اا افراد اخذ
نمی گردد لذا داوطلبان گرامی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شده اولیه اعیم خواهد شد موظفند مدارک ذیل را جهت بررسی ارائه
نمایند .نحوه امان و آدرس محل تحویل مدارک متعاقباً اعیم خواهد شد .


پرینت برگ ثبت نام در فراخوان



 0قطعه عکس  0*2با پشت امینه سفید و پشت نویسی شده



اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه (1سرت)



اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر(در صورت تأهل) (1سرت)



اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو (1سرت)



اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائد (بجز معافیت پزشکی) پشت و رو یا گواهی که حداکثر تا
آخرین روا مهلت ثبت نام آامون پایان خدمت نظام وظیفه را تأیید نماید 1( .سرت)



اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی (1سرت)



اصل و تصویر گواهینامه کمک پرستارت یکساله مورد تأیید معاونت پرستارت واارت بهداشت درمان و آمواش پزشکی یا گواهینامه
کمک بهیارت (دوره هات آمواشی طی شده  222و  022ساعت و دوره هات کمک بهیارت) (1سرت)



اصل مدارک دال بر ایثارگرت حسب مورد اا مراجع ذیرب



در صورت نیاا به مدارک دیگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال اا طریق سایت اعیم خواهد شد .

* تذکر مهم در خصوص مدارک مورد نیاز:
با توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس اا تعیین نمرات داوطلبان در آامون کتبی و اعیم نتایج اولیه آامون بررسی خواهد شد لذا در
صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگرت و  )...مغایر با شرای مندرج در این آگهی باشد هیچ گونه حقی برات متقاضی
ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله اا آامون اعیم نتایج اولیه و حتی در صورت پذیرش نهایی امتیاا اولویت یا سهمیه مربوطه اا
داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .ضمناً مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان اا مراجع ذیرب
خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده میک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .

استعیم

 -6مواد آزمون عمومی عبارتند از :
آامون کتبی شامل -1 :ابان و ادبیات فارسی  -2معارف اسیمی  -0ریاضی و آمار مقدماتی  -2ابان انگلیسی عمومی  -2هوش و
توانمندت هات ذهنی  -6اطیعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون  -7فن آورت اطیعات در مجموع به تعداد  501سؤال به صورت
چهار گزینه ات با اعمال ضریب یک طراحی می گردد .ضمناً به ااات هر سه پاسخ غل

یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد .

تبصره  :اقلیت هات دینی مصرح در قانون اساسی جمهورت اسیمی ایران اا پاسخگویی به سؤاالت معارف اسیمی معاف می باشند و
در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراا شده سایر سئواالت محاسبه خواهد شد .بدیهی است امان پاسخگویی به
سئواالت عمومی این گروه اا داوطلبان به نسبت تعداد سئواالت کمتر خواهد بود .

تبصره  )1در صورت تغییر مواد و منابع آامون موضوع اا طریق سایت اینترنتی به آدرس http://employment.thums.ac.ir
اطیع رسانی خواهد شد .

 -7امتیازات و اولویت های قانونی و نحوه اعمال آنها :
 -1/7سهمیه ایثارگران :جهت اجرات ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  %22سهمیه آامون (سه ردیف مجوا) به ایثارگران
مشمول ( جانبااان آاادگان همسر و فراندان شهداء همسر و فراندان جانبااان بیست و پنج درصد و باالتر همسر و فراندان آاادگان
دارات یکسال و باالت یکسال اسارت و پدر مادر خواهر و برادر شهید) براساس سااوکار ذیل اختصاص می یابد :
* با هماهنگی بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمولین سهمیه  22درصد ایثارگران مکلفند جهت بهره مندت اا سهمیه مذکور
در آامون عملی شرکت نمایند و با سایر ایثارگران مشمول سهمیه به رقابت بپردااند .
جذب ایثارگران معرفی شده اا سوت بنیاد شهید و امور ایثارگران اا محل سهمیه  22درصد ایثارگران صرفاً اا طریق شرکت در آامون
و رقابت بین فراندان شاهد و ایثارگران مشمول (بیکار و غیردانشجو) انجام و اا بین آنها براساس باالترین نمره مکتسبه آامون کتبی
پذیرش بعمل می آید .لذا کسب حد نصاب نمرات آامون و رعایت شرط حداکثر سن (تا سقف تعیین شده براساس متن آگهی) برات
داوطلبان مذکور در حد سهمیه تعیین شده الزامی نمی باشد .بدیهی است سایر شرای اختصاصی درج شده در آگهی الام و ضرورت
خواهد بود .
تذکر  :1وضعیت ایثارگرت افراد و شمول آنها در گروه ایثارگرت می بایست به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برسد .
تذکر  :2در صورت شرکت ایثارگرانی که حسب ضواب جارت در شمول سهمیه بکارگیرت  22درصد قرار نگرفته اند (شاغل و دانشجو)
و همچنین جذب ماااد بر سهیمه ایثارگران ( 22درصد و  2درصد) اا طریق رقابت با سایر داوطلبان آااد صورت می پذیرد که در این
صورت کسب حدنصاب الزامی خواهد بود .
 -2/7سهیمه آااد :کلیه سهیمه جذب پس اا کسر سهمیه هات ایثارگران به سایر داوطلبان در صورت برخوردارت اا شرای مندرج در
آگهی و کسب حدنصاب نمره به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت .

 -8تذکرات
 -1/8افراد باانشسته و بااخرید شده و مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه و سایر دستگاه هات اجرایی حق شرکت در این آامون را
ندارند .
 -2/8شرکت کارمندان منفصل اا خدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توس سایر مؤسسات و واحدهات تابعه واارت بهداشت درمان
و آمواش پزشکی در این آامون ممنوع می باشد .
 -0/8شرکت داوطلبان دارات مدرک تحصیلی مرتب باالتر اا مدرک تحصیلی دیپلد ممنوع و در صورت پذیرش و حتی پس اا شروع
بکار این افراد قرارداد فرد در شرکت لغو و بیاثر و اا نفرات ذخیره دارات شرای

جایگزین خواهد شد .

 -2/8دارندگان مدرک تحصیلی معادل دیپلد حق ثبت نام در این آامون را ندارند و در صورت شرکت در آامون درخصوص پذیرش
این افراد ترتیب اثر داده نمی شود .
* تذکر خیلی مهم :
داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آامون ثبت نام نمایند که دارات گواهینامه کمک پرستارت یکساله مورد تأیید معاونت پرستارت
واارت بهداشت درمان و آمواش پزشکی یا گواهینامه کمک بهیارت (دوره هات آمواشی طی شده  222و  022ساعت و دوره هات کمک
بهیارت) باشند .لذا داوطلبانی که دارات گواهینامه کمک پرستارت یا کمک بهیارت نمی باشند اا ثبت نام در این فراخوان جداً خوددارت
نمایند .
 -2/8انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل مأخوذه در آامون رشته شغلی خدمتگزار و با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشد.
در مواردت که نمره کل دو داوطلب یکسان و ماااد بر ظرفیت باشد نمره معدل کل دیپلد افراد میک انتخاب خواهد بود .
 -6/8پس اا برگزارت آامون عملی و استخراج نتایج فهرست اسامی  1برابر پذیرفته شدگان نهایی آامون جهت بررسی صحت و سقد
متدارک خود اظهارت در هنگام ثبت نام اا طریق ستتایت اینترنتی به آدرس  http://employment.thums.ac.irاعیم
خواهد گردید .بدیهی است به میزان افرادت که به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته اا فهرست مربوطه حذف گردند اا سایر شرکت کنندگان
در آامون به ترتیب مندرجات آگهی دعوت بعمل خواهد آمد .
 -7/8هرگونه اطیع رستانی در خصتوص آامون اا طریق سایت اینترنتی به آدرس http://employment.thums.ac.ir
خواهد بود و داوطلبان اطیعات مورد نیاا خود را اا این طریق دریافت خواهند کرد .استامی پذیرفته شدگان نیز اا طریق سایت مذکور
اعیم خواهد شتد و پذیرفته شدگان اصلی پس اا اعیم نهایی نتایج می بایست جهت تکمیل مدارک و طی مراحل جذب و بکارگیرت
به نماینده شترکت مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان جهت ارائه و
تکمیل مدارک در مهلت مقرر و یا انصتتراف آنان اا پذیرفته شتتدگان ذخیره جهت شتتروع بکار دعوت به عمل خواهد آمد ( .داوطلبان

موظفند جهت اطیع اا آخرین اطیعیه هات مربوط به آامون تا امان برگزارت آامون هر  22ستتاعت یکبار به ستتایت مذکور مراجعه
نمایند)
 -8/8چنانچه در هر یک اا مراحل استخدام خیف اطیعات اعیم شده توس داوطلب محرا شود مراحل طی شده کان لد یکن تلقی
خواهد شد و در صورت صدور قرارداد حکد و قرارداد فرد با شرکت لغو و بیاثر می گردد .
 -1/8باتوجه به این که میک ثبت نام اا متقاضتیان تکمیل فرم درخواست شغل اینترنتی می باشد الام است در تکمیل آن نهایت دقت
را به عمل آورده و هیچگونه اصیحاتی پس اا ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود .
 -12/8بکارگیرت پذیرفته شدگان نهایی در آامون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تأییدیه توانمندت هات جسمی روانی
ذهنی و حرکتی افراد خواهد بود .
 -11/8میک محاستبه ستن تاریخ فراغت اا تحصتیل تاریخ اخذ مدرک تحصتیلی و تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه یا تاریخ صدور
کارت معافیت دائد داوطلبان (آقایان) حداکثر آخرین روا مهلت ثبت نام ( )1011/22/26می باشد .

