فراخوان جذب و بکار گیری نیروی شرکتی کمک پرستار مورد نیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی گناباد

بهمن ماه 69

شرکت طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود
تعداد 14نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی تخصصی و مصاحبه وطی مراحل گزینش بصورت شرکتی
برای خدمت در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید:

ردیف

عنوان

مرد

زن

4
کمک پرستار

41

41

توضیحات
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گواهینامه معتبر دوره کمک
پرستاری یکساله
توجه  :دوره های آموزشی طی شده 422و  022ساعت و کمک
بهیاری قابل پذیرش نیست

الف) شرايط عمومي
 -4تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 -4تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
-0التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
-1انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان (معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد)
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر  ،دخانیات و روان گردان
-9نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
-1داوطلبین تا قبل از پایان مهلت ثبت نام نباید مستخدم رسمی  ،پیمانی  ،یا قراردادی دانشگاه و یا سایر دستگاههای دولتی یا نهاد
عمومی غیر دولتی باشند.
-8داشتن سالمت جسمانی ،روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند(طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار
دانشگاه).
-6عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
 -42داوطلبان نباید جزء افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صالح  ،از خدمات دولتی منع شده باشند.

4ـ شرايط اختصاصي اشتغال:
 4/4ـ داشتن حداقل سن  42و حداکثر سن  05سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم (متولدین  4094/44/44به بعد
تبصر :4مدت سربازی به حداکثر سن اضافه نخواهد گردید
تبصره :4موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلبا نی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ  4056/29/04لغایت  ) 4091/25/46به طور داوطلبانه خدمت نموده
اند  ،به میزان مدت حضور در جبهه ( ارائه گواهی به تاریخ روز از سپاه پاسداران یا جهاد کشاورزی مبنی بر خدمت داوطلبانه)

ب) افراد خانواده معظم شهداء  ،آزادگان ،مفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل  :همسر  ،پدر
 ،مادر  ،خواهر و برادر تا میزان پنج سال.
ج) آزادگان  ،فرزندان شاهد  ،فرزندان جانباز % 45و باالتر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارندو شخص رزمنده
(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه فقط بسیج سپاه پاسداران و جهاد گران) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
د) داوطلبانی که به صورت شرکتی در سال  69در آزمون خدمات عمومی این دانشگاه شرکت نموده و پذیرفته ،و مشغول به کار می
باشند به مدت زمان اشتغال.
-4/4داشتن مدرک تحصیلی دیپلم
4/0داشتن گواهینامه معتبر دوره یکساله کمک پرستاری (استعالم صحت گواهینامه ها براساس سریال درج شده برروی گواهینامه
خواهد بود )
تبصره :4دوره های آموزشی طی شده 422و 022ساعته و همچنین دوره کمک بهیاری قابل پذیرش نمی باشد
تبصره  :2چنانچه در هر يک از مراحل بکارگیری يا حین انجام کار مشخص گردد که فرد  ،دارای مدرک تحصیلي بااتتر

ياااايین تار از

ديپلم باشد شرکت نسبت به اخراج فرد مذکور اقدام خواهد نمود فرد خارج شده هیچگونه ادعايي نخواهد داشت

تبصره  :3افرادی که دانشجو بوده قبل از شر ع بکار صد ر قرارداد موظف به انصراف قطعي از دانشگاه مي باشند
تبصره :4مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و اتمام دوره یک سـاله کمـک
پرستاری  ،آخرین روز ثبت نام می باشد
-3نحوه ثبت نام مدارک مورد نیاز :
ثبت نام به صورت الکتر نیکي از طريق سايت اينترنتي به شرح ذيل انجام مي گیرد.
 ( http://est.gmu.ac.irسامانه استخدام)

 -0/4مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتي
خريد سريال ثبت نام به مبلغ( 200/000د يست هزار ريال)از طريق سامانه استخدام
الف) تکمیل برگ درخواست شغل (از طریق سایت)
ب -اسکن یک قطعه عکس  0×1با فرمت ) . jpgحداکثرحجم  12کیلو بایت)
ضمنا به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

مدارک مورد نیاز اس از قبولي در مرحله ا ل امتحان
داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ارائه نمایند
 اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی دیپلم اصل به همراه تصویر کارت ملی اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن. -پرینت برگ تکمیل شده درخواست شغل

اصل و تصویر گواهینامه معتبر دوره کمک پرستاری یکسالهتبصره  :نظر به اینکه مدارک داوطلبان پس از برگزاری آزمون کتبی بررسی می گردد ،صدورکارت و شرکت در آزمون به منزله تایید
مدارک نبوده و پس از برگزاری آزمون در چارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج در آگهی منتشره  ،مدارک داوطلبین مورد بررسی
قرار خواهد گرفت

-4زمان ثبت نام :

متقاضیان اجد شرايط مي توانند از مورخه  2331/22/22لغايت  2331 /22/21از طريق سايت
 http://est.gmu.ac.irنسبت به ثبت نام الکتر نیکي اقدام نمايند.

زمان محل توزيع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان کتبی در ر زهای د شنبه سه شنبه

مورخ  2331/22/02 31/22/30از طرياق ساامانه اساتخدام قابال

دريافت مي باشد زمان مکان امتحان در کارت ر د به جلسه متعاقبا اعالم خواهد گرديد

-5مواد امتحان :
سواالت بصورت اختصاصی برگزار خواهد گردید (92سوال)
 5/4منبع آزمون کتبی اختصاصی :از کتاب کمک پرستاری یکساله جلد یک و دو ناشر جهاد دانشگاهی سال  (4069مولفان صدیقه
سالمی ـ مرضیه شبان ـ سعید لک)
 -5/4آزمون کتبی نمره منفی دارد.
 -5/0از  0برابر ظرفیت رشته شغلی براساس نمره فضلی مصاحبه تخصصی عملی بعمل می آید .زمان برگزاری مصاحبه از طریق سایت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد اعالم خواهد شد.
 -9تذکرات:
 9/4ـ ایثارگران شامل جانبازان  ،آزادگان و رزمندگانی که حداقل  9ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز
خانواده های معظم شهدا ،مفقودین و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی  ،با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت
قانونی برخوردار خواهند بود.
9/4ـ از کل مجوز تخصیص یافته  ،سی ( ) 02درصد آن برابر قوانین و مقررات برای اشتغال ایثارگران اختصاص می یابد  ،بیست و پنج (
) 45درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسر شهداء  ،فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج ( %) 45و باالتر و
فرزندان همسران آزادگان باالی یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید ،معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص می
یابد فلذا کسب حد نصاب نمرات آزمون ،رعایت شرط حداقل معدل و حداکثر سن برای داوطلبان مذکور (به استثناء خواهر و برادر شهید
) در حد سهمیه تعیین شده الزامی نمی باشد و پنج درصد(  %)5سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  9ماه
حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (% ) 45و آزادگان زیر یک () 4سال اسارت
اختصاص می یابد
9/0ـ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  5درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند
انجام خواهد شد.
 9/1ـ اشتغال مازاد بر % 02سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
 9/5ـ معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از سه () 0درصد قانونی مربوطه برخوردار خواهند
بود.
 9/9ـ تمامی باقیمانده سهمیه مذکور به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص
می یابند.

دا طلب بومي به افرادی اطالق مي گردد که اجد يکي از شرايط ذيل باشد.
الف) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد
ب)همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی
یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد (ارائه گواهی اشتغال از محل خدمت الزامی می باشد)
ج)داوطلب حداقل چهار ( )1سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی  ،راهنمایی  ،دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل
مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد (ارائه گواهی از مقاطع مورد نظر الزامی می باشد)
د) ) پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشستگی به مدت چهار سال متوالی منتهی به تاریخ برگزاری آزمون در شهر مورد تقاضا
توسط فرد متقاضی و یا پدر ،مادر و یا همسر وی (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب
است و محل کارگاه بیمه پرداز مالک می باشد نه شعبه پرداخت بیمه)
تبصره  : 4در صورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان اشتغال بومی تکمیل نگردد ،
پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره ابتدا از بین متقاضیان بومی استان خراسان رضوی و سپس غیر
بومی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
تبصره :4مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود  .و در هر مرحله از
مراحل ثبت نام  ،مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است  ،داوطلب از انجام
مراحل بعدی محروم خواهد شد  .حتی در صورت صدور قرارداد از سوی شرکت  ،قرارداد مذکور لغو و بالاثر می گردد.
 9/1ـ اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در امتحان ( حداکثر  4ماه پس از اعالم نتیجه ) از سوی شرکت
الزامی است
ـ نتایج مصاحبه مذکور به تعداد یک و نیم برابر ظرفیت مورد نیاز در رشته شغلی اعالم شده متعاقباً از طریق سایت دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد به نشانی الکترونیکی http://est.gmu.ac.irبه اطالع عموم خواهد رسید.
9/8ـ انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش مراجعه
نمایند .در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی
خواهد شد.
 9/6پذیرفت شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از اعالم نتیجه نهایی پذیرش به شرکت مراجعه نمایند درصورت عدم
مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان شرکت می تواند نسبت به اشتغال ذخیره اقدام نماید
9/42ـ پذیرفته ش دگان نهایی ،متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند درغیر اینصورت قرارداد آنان لغو و در صورت لزوم از
افراد ذخیره بجای آنان گزینش و وفق مقررات بکار گیری خواهند شد.
9/44ـ داوطلبان پس از قبولی در مصاحبه تخصصی و تایید هسته گزینش توسط دانشگاه جهت بکارگیری به شرکت پیمانکاری مربوطه
معرفی می گردند
 9/44ـ با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان اشتغال تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است در تکمیل آن نهایت دقت
را بعمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

