))فراخوان بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات((
شرکت طنین سالمت عطار پیمانکار خرید خدمات عمومی و نظافتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام ،در نظر دارد
تعداد  7نفر (  4نفر خانم و  3نفر آقا ) (  5نفر سهیمه آزاد و  2نفر سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران ) افراد واجد
شرایط در رشته شغلی :نظافتچی و خدمات عمومی از طریق فراخوان و برگزاری آزمون کتبی  ،شناسائی و پس از احراز
صالحیت عمومی بر اساس قانون گزینش ،بصورت نیروی شرکتی با شرایط و ضوابط ذیل جذب نماید.
تذکرات:
 -1انعقاد قرارداد بصورت موقت می باشد و در صورت نیاز واحد و رضایت از نحوه خدمتی  ،قرارداد تمدید خواهد شد.
 -2هرگونه اطالع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون  ،مصاحبه  ،نحوه صدور کارت و  ...از طریق همین
سایت انجام خواهد شد .لذا داوطلبین موظف هستند جهت آگاهی از اطالعیه ها حداقل هر  24ساعت یکبار به سایت
مراجعه نمایند.
 -3عواقب ناشی از عدم اطال ع در خصوص زمان شرکت در آزمون ،مصاحبه یا مراجعه جهت تشکیل پرونده بر عهده
متقاضی خواهد بود.
 -4وجه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 -5باتوجه به محدودیت زمانی جهت آماده نمودن مدارک مورد نیاز ،لطفاً از هم اکنون ،نسبت به تهیه مدارک الزم اقدام
فرمایید ،بدیهی است درصورت عدم ارائه اصل و تصویر مدارک و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ،هیچ امکانی جهت
تمدید زمان مراجعه و تحویل مدارک وجود نداشته و به دلیل نقص مدرک ،یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ،از این فراخوان
حذف خواهید شد.
بخش اول :شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش داوطلبان
داوطلب متقاضی بکارگیری باید در زمان ثبت نام  ،شرایط عمومی و اختصاصی مندرج را داشته باشد.
 -1شرایط عمومی:
-1-1

داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران و عدم دارا بودن تابعیت مضاعف از سایر کشورها

-2-1

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

-3-1

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

-4-1

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای( آقایان )تا قبل از پایان مهلت ثبت نام1311/74/77 :

-5-1

عدم اعتیاد به مواد مخدر ،دخانیات و روان گردان

-6-1

نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر

-7-1

داشتن سالمت جسمانی ،روانی و توانایی انجام کاری که برای آن بکارگیری می شوند( .با تشخیص کمیسیون
طب کار موسسه)

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:

الف -افرادی که مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند عبارتند از:
 -1مستخدمین رسمی ،ثابت و پیمانی ،قراردادی ،بازنشسته یا بازخرید خدمت شده واحدهای تابعه

دانشگاه/دانشکده و سایر دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی غیر دولتی.
تبصره :پس از پایان مهلت ثبت نام ،در صورت اشتغال در هریک از دستگاهها ،می بایست قبل از شروع به کار در شغل
محل مورد نیاز این دانشگاه ،انصراف خود را از دستگاههای فوق الذکر ارائه نماید.
 -2عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری در دستگاههای اجرائی توسط آرا مراجع قضائی و ذی صالح
 -3افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرائی دارند.
 -4دارندگان مدارک تحصیلی معادل دیپلم
 -5فارغ التحصیالن مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم
ب -مالک محاسبه تاریخ موارد فوق ،تاریخ پایان مهلت ثبت نام ( ) 9911/70/70می باشد.
ج -الزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور ،چنانچه در هر یک از مراحل بکارگیری ،این
موضوع محرز گردد از انجام مراحل بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرارداد ،قرارداد مزبور لغو و بالاثر میگردد.

-2شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش شغل نظافتچی
 -1داشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ پایان مهلت ثبت نام
()1311/74/77

تذکر :کارنامه سال سوم دبیرستان یا گواهی اشتغال به تحصیل از آموزشگاه مربوطه ،گواهی موقت تحصیلی
ومدرک پیش دانشگاهی به منزله مدرک تحصیلی مورد قبول نمی باشد.
 -2داشتن سن حداقل  27و حداکثر  35سال (متولدین بین  1371/74/77تا )1364/74/77
تبصره  :مورد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر ،به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
* سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت در دانشکده علوم پزشکی
تربت جام و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آن ها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همکاری
نمودهاند حداکثر به میزان  5سال )با ارائه تاییدیه به تاریخ روز از واحد محل خدمت )با امضاء باالترین مقام واحد( به
همراه سوابق بیمه تامین اجتماعی )مهر و امضاء شده از شعب تامین اجتماعی.

بخش دوم :مواد آزمون
 -1به هر یک از داوطلبان ،یک دفترچه سوال عمومی داده خواهد شد.
 -2کلیه دروس آزمون عمومی به صورت چهارگزینهای با ضریب یک )) 1طراحی خواهد شد.
 -3مواد آزمون عمومی به شرح زیر و در مجموع به تعداد  77سوال تعیین می شود:


زبان و ادبیات فارسی



معارف اسالمی



اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی



هوش و توانمندی های ذهنی

بخش سوم :امتیازات و سهمیه های قانونی
-داوطلب ایثارگر :ایثارگران شامل موارد زیر هستند:

الف( ایثارگران سهمیه بیست و پنج () 25درصد شامل:

* -جانبازان
* -آزادگان
* -همسر و فرزندان شهدا
* -همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر
* -همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت
* -پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهید

ب( ایثارگران سهمیه پنج () 5درصد شامل:
* -رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
* -همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
* -فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
* -فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت
تذکر: 1مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
 -1معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
 -2معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای
مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل.
 -3معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
تذکر: 2اصل کارت ایثارگری رزمندگان مورد قبول می باشد.
الف -سهمیه ایثارگران:
بر اساس هماهنگیهای به عمآلمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ،جذب ایثارگران از محل سهمیههای استخدامی از
طریق شرکت در آزمون بکارگیری نیروی موسسات ،رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیههای 25
درصد و  5درصد از مجوزهای صادره بر اساس نمره مکتسبه در آزمون کتبی به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به
مصاحبه شغلی و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت میپذیرد:
 -1در فرآیند جذب مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران ،بکارگیری آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با
هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد .
 -2با هماهنگیهای به عمآلمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه 25
درصد ایثارگران در دفترچه آزمون مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر
تأیید شده مشمول این سهمیه ،مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران
بکارگیری خواهند شد.
 -3داوطلبین دارای وضعیت ایثارگری سهمیه  25درصد ،می بایست در شغل محل های مشخص شده (سهمیه
25درصد) شرکت نمایند .در صورت انتخاب شغل محل سهمیه آزاد ،با توجه به توافقات به عمل آمده با بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان ،سهمیه مذکور به عنوان سهمیه موثر برای شما تلقی نخواهد شد و در رقابت با
سایر داوطلبین دارای سهمیه آزاد سنجیده خواهید شد.
 -4به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی  25درصد ایثارگران توصیه میشود برای حصول اطمینان از

امکان بهرهمندی خود از سهمیه استخدامی مذکور ،قبل از ثبت نام با بنیادشهید و امور ایثارگران محل تشکیل
پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند .در صورت
عدم تایید بنیاد مجاز به استفاده از سهمیه مزبور نخواهند بود.
 -5مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران ،مجاز به بهرهمندی از سهمیه استخدامی  5درصد سایر ایثارگران
نمیباشند .به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن ،صرفاً از یکی از سهمیههای
مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه ،استفاده نماید.
 -6جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال
اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.
 -7کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه  25درصد و  5درصد ایثارگران تا سقف سهمیه ( 25درصد
و  5درصد( الزامی نمی باشد .بدیهی است ایثارگران موضوع سهمیه های فوق الذکر ،خارج از سقف  25و 5
درصد ،به عنوان سهمیه آزاد تلقی و سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه
صورت خواهد پذیرفت.
 -8جذب مشمولین سهمیه  5درصد ایثارگری با ارائه گواهی نامه معتبر از ارگانهای مربوطه صرفاً از طریق شرکت
در آزمون ،دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و رقابت بین کلیه داوطلبان دارای وضعیت ایثارگری  5درصد ،بر
اساس نمره مکتسبه در آزمون (به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه شغلی) صورت
خواهد پذیرفت.
 -1بکارگیری مازاد بر سهمیه استخدامی ) 25درصد و  5درصد( ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از
طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت میپذیرد.
 -17کلیه مشمولین سهمیه  25درصد و  5درصد ایثارگری)اعم از جانبازان و خانواده محترم شهدا( حتی در صورت
داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد استان می باشند.
 -11برای مشمولین سهمیه  25درصد و  5درصد ایثارگری ایثارگران سایر شرایط اختصاصی درج شده در آگهی
الزم الرعایه خواهد بود.

بخش چهارم :شرایط ثبت نام
الف -مهلت ثبت نام:
متقاضیان محترم می توانند از صبح روز دوشنبه مورخ  1311/74/72لغایت روز شنبه مورخ 1311/74/78نسبت به ثبت
نام اقدام نمایند .با عنایت به محدودیت زمانی تا برگزاری آزمون ،مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
موکداً تاکید می گردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت
به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

ب -نحوه ثبت نام:
ثبت نام به صورت حضوری با مراجعه به آدرس تربت جام – خیابان میر قوام الدین ( کشتارگاه ) – کوچه مرحوم دکتر

محمد کوثری – ساختمان آموزشی – دانشکده پرستاری اقدام خواهد شد  .ضمناً نمایند شرکت طنین سالمت عطار
نیشابور در محل مذکور مستقر می باشد .

( ساعت شروع ثبت نام در تاریخ های اعالم شده از ساعت  7:37الی  14:37می باشد )
مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام :
 -1کپی کارت ملی ( پشت و رو )
 -2کپی شناسنامه ( تمام صفحات )
 -3کپی کارت پایان خدمت
 -4دو قطعه عکس ( ) 3*4
 -5اصل فیش واریزی بانکی
 -6کپی مدرک تحصیلی ( دیپلم )
ج -هزینه شرکت در آزمون:
متقاضیان واجد شرایط باید مبلغ  077/777را به شماره حساب  7999411101772به نام شرکت طنین سالمت عطار
نیشابور نزد بانک ملی شعبه مرکزی نیشابور واریز نمایند و اصل فیش واریزی را در هنگام ثبت نام تحویل نماینده
شرکت فوق الذکر نمایند.
د -زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
متقاضیان می بایست با به صورت حضوری جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ  1311/74/17لغایت
 1311/74/11در ساعت اداری ( از ساعت  8:77الی  ) 14:37به آدرس تربت جام – خیابان میر قوام الدین ( کشتارگاه ) –
کوچه مرحوم دکتر محمد کوثری – ساختمان آموزشی – دانشکده پرستاری مراجعه و کارت را از نماینده شرکت فوق
الذکر دریافت نمایند .
آزمون در روز جمعه مورخ  1311/74/13در برگزار می شود .مکان و ساعت برگزاری آزمون کتبی بر روی کارت ورود به
جلسه آزمون درج شده است.
و -شرایط و نکات مهم در زمان ثبت نام:
 -1با توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه )معرفی افراد برای بررسی مدارک( براساس اطالعات ثبت نامی)خوداظهاری(
داوطلبان و امتیازات و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد ،و به دلیل اینکه در هنگام
بررسی مدارک ،هرگونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی که منجربه بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز
مربوطه گردد ،کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد ،لذا الزمست ورود اطالعات مذکوردرفرم
تقاضانامه ثبت نام با دقت و صداقت صورت گیرد چراکه با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی،
امکان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ
گونه اعتراضی نخواهد داشت
 -2به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
 -3ثبت نام فقط به صورت حضوری و ارائه مدارک الزم می باشد .
بخش ششم :تذکرات و توصیه های کلی و مدارک مورد نیاز در صورت درخواست ارسال یا ارائه اصل مدارک:

الف -تذکرات و توصیه های کلی:
 -1داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند .الزم به ذکر است مالک
عمل محاسبه سن ،تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت قانونی و پایان خدمت نظام وظیفه و  ...آخرین روز
ثبت نام می باشد.
 -2مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص
در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم
مینماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و
در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی ،پایان خدمت یا معافیت قانونی ،سن ،ایثارگری،
معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاههای اجرایی )برای محاسبه حداکثر سن( و همچنین اطالعات
خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی ،مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد ،هیچگونه حقی و
امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از فراخوان بکارگیری)اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه
شغلی ،گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع
داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است ،به این ترتیب از امتیاز مربوطه محروم وچنانچه فاقد شرایط مندرج در
آگهی است ،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور قرارداد ،قرارداد مزبور لغو و باالثر میشود
و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 -3با توجه به اینکه مدارک متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون بررسی خواهد شد )و در صورت
نیاز از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود لذا
در صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری ) مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامی باشد ،هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد ،و در هر مرحله
از فراخوان ،اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه شغلی و حتی درصورت پذیرش نهایی ،داوطلب از سایر فرایند جذب
حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 -4برگزاری آزمون به صورت متمرکز در شهرستان تربت جام می باشد و نتایج اولیه آن از طریق سایت دانشکده
علوم پزشکی تربت جام اطالع رسانی خواهد شد.
 -5اعالم نتایج نهایی پس از اعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسی و تایید مدارک و نهایتا پس از طی مراحل
گزینش و تأیید مراجع ذی صالح ،صورت خواهد گرفت.
 -6عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر برای بررسی مدارک و یا مصاحبه و غیره ،به منزله انصراف از ادامه روند
بکارگیری می باشد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 -7مراحل بکارگیری متقاضیان پس از اعالم نتیجه نهایی مشروط به انجام آزمایشات  ،اخذ تائیدیه تحصیلی ،ارائه
گواهی عدم سوء پیشینه و تائیدیه مدیریت گزینش می باشد.
 -8بکارگیری پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند ،منوط به تأیید توانمندیهای جسمی،
روانی ،ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار مورد تائید موسسه و یا کمیسیون پزشکی طبق شیوه نامه
مربوطه است.
 -1افراد پذیرفته میبایست سالمت جسمانی ،روانی و توانایی انجام کاری که بکارگیری میشوند را داشته باشند و

در صورت عدم تایید توانایی ،در مرحله بررسی مدارک یا در مرحله معاینات توسط طب کار ،مرجع رسیدگی
به اعتراض داوطلب ،شورای پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه محل خدمت میباشد.
 -17مدارک ارائه شده در زمان تشکیل پرونده بکارگیری به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 -11در صورت انصراف یا عدم شروع بکار پس از صدور ابالغ امکان بازگشت به کار وجود ندارد.
 -12در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن ،افراد موظفند حداکثر ظرف  72ساعت درخواست خود را مبنی بر تغییر
آدرس و تلفن ارائه نمایند .در غیر این صورت هیچ گونه تعهدی نسبت به اطالع رسانی وجود نخواهد داشت.
ضمناً در صورت عدم پاسخگویی به تلفن نیز عواقب ناشی از آن به عهده داوطلب خواهد بود.
ب -مدارک مورد نیاز در صورت درخواست ارسال یا ارائه اصل مدارک:
داوطلبان گرامی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شده اعالم می شود موظفند مدارک ذیل را آماده نمایند .نحوه ،زمان
و آدرس محل ارسال مدارک ،متعاقباً اعالم خواهد شد:
 -9مدرک تحصیلی در رشته دیپلم کامل متوسطه
تذکر :کارنامه سال سوم دبیرستان یا گواهی اشتغال به تحصیل از آموزشگاه مربوطه ،گواهی موقت تحصیلی ومدرک
پیش دانشگاهی به منزله مدرک تحصیلی مورد قبول نمی باشد.
 -2کارت ملی
 -3شناسنامه عکسدار
 -4کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی)ویژه آقایان( یا گواهی معتبر به تاریخ روز از مراجع
ذیصالح که پایان خدمت نظام وظیفه را حداکثر تا تاریخ پایان مهلت ثبت نام تأیید نماید.
 -5مدارک دال بر ایثارگری( ویژه داوطلبان ایثارگر(
 -6سیاهه ریز بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد مرتبط با شغل مورد تقاضا
با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت  ،جهت استفاده از سنوات قراردادی یا شرکتی درخصوص
موارد ارفاقی به سن.
-در صورت نیاز به مدارک دیگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طریق سایت اعالم خواهد شد.

