بسمه تعالي

آگهي جذب نيروي شركتي
شرکت های " :پیشرو اتوماسیون قدرت (تاسیسات شهرستان بهار)  ،رایان شبکه بوعلی ( نظافت و خدمات
جنبی شهرستان رزن )  ،الوند پردازش هکمتانه (پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شبکه ستاد دانشگاه )  ،امنیت
پیشگامان امنیت داده الوند (پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار شبکه دانشکده توانبخشی )  ،آریان سعید مالیر
(خرید خدمات رانندگی آمبوالنس مرکز آموزشی و درمانی سینا فرشچیان) و نورپردازان سماگستر ( نظافت و
خدمات جنبی ستاد دانشگاه) " در نظر دارند تعداد  20نفر را در قالب خرید خدمات (شرکتی) جهت ارائه
خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابن سینا همدان از بین افراد واجدالشرایط با اخذ
امتحان کتبی و مصاحبه تخصصی پس از طی مراحل گزینش جذب نمایند.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز جهت آزمون نیروهای شرکتی به تعداد  20مجوز

عنوان شغل

امور نظافت و خدمات
جنبی (خدمتگزار)
*

محل جغرافیایی
خدمت

تعداد مورد نیاز

همدان

2

بهار

2

رزن

4

شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیلی

ایثارگر 2 :
آزاد :

0

ایثارگر 1 :
آزاد :

1

ایثارگر 0 :
آزاد :

4

 -1دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه.
(دارندگان مدارك آموزش های میهمان داری و
هتل داری در اولویت خواهند بود.).

 -1مهندسی تاسیسات  1 :نفر (دارا بودن مدرك
تحصیلی لیسانس در رشته های تاسیسات ،مکانیک با
گرایش سیاالت و حداقل  3سال سابقه کار با ارائه
سوابق بیمه).
 -2مهندس برق  1 :نفر (دارا بودن مدرك تحصیلی
لیسانس در رشته برق با گرایش قدرت و حداقل  3سال
سابقه کار در زمینه برق صنعتی با ارائه سوابق بیمه ).
تاسیسات

بهار

 -3تکنسین برق  2 :نفر (دارا بودن مدرك تحصیلی

7

دیپلم فنی و حرفه ای  ،کار و دانش با گرایش برق
صنعتی با حداقل  3سال سابقه کار ارائه سوابق بیمه).
 -4تکنسین مکانیک  3 :نفر (دارا بودن مدرك
تحصیلی دیپلم فنی و حرفه ای  ،کار و دانش در رشته
های جوشکاری ،لوله کشی ساختمان ،تاسیسات
حرارتی و برودتی) با حداقل  3سال سابقه کار ارائه
سوابق بیمه).
(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)

 -1داشتن حداقل گواهینامه پایه ( 2دارندگان
ایثارگر :

راننده آمبوالنس
*

3

همدان
(مرکز آموزشی و
درمانی فرشچیان

گواهینامه رانندگی پایه یکم در اولویت می باشند).
 –2دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه
(دارندگان گواهی های مرتبط با فوریت ها ی پزشکی ،
کمک های اولیه ،کمک پرستاری و مکانیک خودرو در

3

اولویت قرار دارند).
 –3سن  :حداقل  23سال و حداکثر  26سال.

سینا)
آزاد 0 :

(در صورت وجود سابقه و تجربه مربوط با ارائه
سابقه پرداخت بیمه سن حداکثر تا  30سال قابل
افزایش خواهد بود).
 -1دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته های
مهندسی نرم افزار یا سخت افزار کامپیوتر
 -2ارائه مدرك معتبر و تخصصی  Net+و CCNA
 -3تسلط کامل به عیب یابی سخت افزار و نرم افزار

پشتیبانی سخت افزار و
نرم افزار شبکه

سیستم های رایانه ای
همدان

2

 -4آشنایی کامل به تجهیزات  Activeو Pasive
شبکه
 -5آشنایی با سیستم عامل های رایانه ای روز
 -6عیب یابی جهیزات جانبی رایانه ای مانند چاپگر،
اسکنر و ...
(فقط برای داوطلبان سهمیه آزاد)

جمع کل نیروی شرکتی

20

 -1شرایط عمومی
 -1/1تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.
 -1/2داشتن تابعیت ایران.
 -1/3داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تا تاریخ آخرین روز ثبت ناام (مورخه
.)98/4/28
 -1/4عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.
 -1/5عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .
 -1/6نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی .
 -1/7داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
 -1/8التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .
 -1/9داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از
سوی هیأت امناء موسسه.
 -2شرایط اختصاصی
 - 2/1شرایط سنی
داشتن حدافل  18سال و حداکثر 26سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و داشتن حاداکثر  30ساال تماام بارای دارنادگان
مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی که فاقد هرگونه سابقه قابل احتساب مطابق دستورالعمل می باشد  ،داشتن حداکثر  45سال تماام
برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تا تاریخ آخرین روز ثبت نام (مورخه . )98/4/28
نکته  : 1چنانچه متقاضیان در مقاطع تحصیلی دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس دارای سابقه بیمه قابل احتساب مطابق دستور العمل باشاند
هر سال سابقه بیمه به حداکثر سن تا سقف  35سال اضافه می گردد.
نکته  : 2مدت خدمت سربازی به حداکثر سن مندرج در نکته  1اضافه خواهد شد.
تبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ  1359/6/31لغایات  )1367/5/29باه طاور داوطلباناه خادمت
نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویاا اساتراحت پزشاکی رزمنادگان دراثار مجروحیات
درجبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب) جانبازان و آزادگان ،همسرو فرزندان شهدا ،همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ( )%25و باالتر ،همسر و فرزنادان
یكسال و باالی یكسال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حاداکثر سان معاای مای
باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء ،همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد(  ،)%25همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا
میزان  5سال .
چ) برای مشاغل قرارداد کار معین داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متباو و
یا سایر شرکت های پیمانکارتامین و نیرو طری قرارداد آنها (در قالب خرید خدمات نیروی انسانی) به خدمت اشتغال دارناد باه
میزان خدمت غیر رسمی آنها تاسقف  15سال و در صورت قطع همکاری در تاریخ آزمون تا سقف  5سال.
( در هر حال مجموع سنوات ارفاقی قابل محاسبه در شرایط سنی اعم از سنوات ارفاقی مربوط به ایثارگران و ی ا
سنوات قابل احتساب خدمات غیر رسمی و یا تلفیقی از هر دو مورد  ،در رشته شغلی راننده حداکثر ت ا  30س ال
سن و در سایر رشته های شغلی حداکثر تا  35سال سن لحاظ و مدت خدمت انجام شده س ربازی و ط ر مق رر
اجباری برای مشمولین به حداکثر سن متقاضیان پیشگفت افزوده خواهد شد ).
ح) سابقه مشمولین موضو تبصره  1ماده  32آیین نامه اداری و استخدامی حداکثر بمدت  5سال قابل محاسبه می باشد.
 -3نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز
 -3/1متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ  98/4/22روز (شنبه)حداکثر لغایت ساعت  24روز (جمع ه) م ور 1398/4/28
نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی  azmoon.umsha.ac.irاقدام نمایند.
 -3/2مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) پرداخت مبلغ  450000ریال بهعنوان حق شرکت در آزمون که در زمان ثبت نام از طریاق پرداخات الکترونیکای و باا دارا
بودن رمز دوم کارت عضو شتاب قابل انجام خواهد بود(.راهنمای ثبت نام و پرداخت الکترونیکی هزینه آزماون در ساایت ثبات
نام آزمون موجود می باشد)
ایثارگران پنجاه درصد( )%50مبلغ مذکور را می پردازند .
ج) یك قطعه عکس  3×4که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.
 -3/3به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 -3/4مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را در زمان بندی که متعاقباً در سایت دانشگاه اعالم می گردد پس
از اعالم نتایج به همراه اصل مدارک به مدیریت منابع انسانی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند .
مدیریت منابع انسانی دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
 اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن. اصل کارت ملی به همراه تصویر آن. اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن . اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران). اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن. اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن. -4زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون
چگونگی برگزاری آزمون در تاریخ  98/5/7از طریق سایت دانشگاه به اطال داوطلبان خواهد رسید .
مواد آزمون کتبی شامل :
برای مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و باالتر سئواالت تخصصی متناسب با رشته شغلی می باشد.
در رشته های شغلی خدمات جنبی و نظافتی آزمون بر اساس سئواالت کتابچه ویژه این رشته که در سایت دانشگاه موجود و در هنگاام
ثبت نام قابل دانلود می باشد  ،بعمل خواهد آمد .
برای مقطع تحصیلی دیپلم در رشته شغلی تاسیسات آزمون بر اساس دروس تخصصی رشته تحصیلی مربوطه و برای رشته های شاغلی
راننده آمبوالنس آزمون بر اساس دروس عمومی مقطع دیپلم بعمل خواهد آمد .
 -5تذکرات
 -5/1ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگانی که حداقل  6ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی (از مورخاه
 1359/6/31لغایت  )1367/5/29دارند و نیز خانواده های معظم شهداء ،جانبازان ،مفقودین ،آزادگان یك سال و باالی یك سال اسارت و
رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ،درصورت دارا بودن شارایط منادرج درآگهای باا
رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
نکته  :مدت حضور غیر داوطلبانه در جبهه های جنك تحمیلی برابر گواهی معتبر باه میازان  3/4بعناوان حضاور داوطلباناه محاسابه و
منظور خواهدشد .
 -5/2از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعالم شده سی ( ) 30درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثاارگران اختصاام مای یاباد .از
30درصد فوقالذکر ،بیست وپنج ( )25درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شاغل و فرزنادان و همساران شاهداء و فرزنادان و همساران
جانبازان بیست وپنج ( )25درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یكسال و باالی یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید و پانج()5
درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضاور داوطلباناه در جبهاه هاا و همسار و فرزنادان آناان و فرزنادان
جانبازان زیر بیست وپنج ( )25درصد وآزادگان زیر یك ( )1سال اسارت اختصام می یابد که همگی ( مشمولین سهمیه  25درصاد و5
دصد )درصورت شرکت در آزمون و دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج درآگهی با رعایت قاوانین ومقاررات مرباوط از اولویات
قانونی برخوردار خواهند بود.
 – 5/3انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  25درصد پس از شرکت در آزمون عالوه بر نمره مکتسبه  ،اولویت های مندرج در قانون جامع
خدمات رسانی به ایثارگران مالک عمل خواهد بود ( .براساس ضرایب اعالم شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران)
 -5/4انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  5درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اناد،
انجام خواهد شد.
 -5/5پذیرش مازاد بر  30درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

نکته  ) 1مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران برای استفاده از سهمیه اختصاصی ایثارگری فقط مجاز به انتخااب مشااغل س تاره دار
مندرج در جداول رشته های شغلی مورد نیاز می باشند و در صورت انتخاب مشاغل دیگر سهمیه ایثاارگری منظاور نخواهاد شاد و
بعنوان داوطلب آزاد (غیر ایثارگر) شناخته خواهند شد.
نکته  )2در صورت انتخاب داوطلب مشمول سهمیه  25درصد ایثارگران از مشاغلی که برای ایثارگران در نظار گرفتاه نشاده  ،فقاط از
معافیت شرط حداکثر سن بهره مند خواهند شد.
نکته  )3مشمولین سهمیه  25درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  5درصد و یا بالعکس نمی باشند و فقط مجاز باه انتخااب
یکی از سهمیه های مربوطه می باشند.
 -5/6معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه ( )3درصد ساهمیه قاانونی مربوطاه برخاوردار
خواهند بود.
نکته  )1سهمیه  3درصد معلولین قابل تسری به مشاغل تاسیسات – راننده آمبوالنس نخواهاد باود و بارای مشااغل دیگار نیاز حساب
تاییدیه توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی دانشگاه از لحاظ توانمندی های جسمی  ،روانی  ،ذهنای و حرکتای و عادم
مغایرت نو و میزان معلولیت با شغل انتخابی و نحوه انجام آن اعمال خواهد شد.
 -5/7تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضالی اختصاام
می یابد.
 -5/8داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یك رشته محل جغرافیایی خواهند بود.
 -5/9مدارک تحصیلی باالتر یا پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی و همچنین مدارک معاادل ،بارای
شرکت در امتحان معتبر نمیباشد.
 -5/10مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل
ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالی واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحال
بعدی محروم خواهد شد ،حتی در صورت اشتغال  ،از ادامه خدمت وی جلوگیری خواهد شد.
-5/11انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده میباشاد .در ماواردی کاه نماره
کل دو داوطلب (کتبی و مصاحبه) یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی استخدامی باشد ،انتخااب اصالا از ساوی هساته
گزینش ،مالک عمل قرار خواهد گرفت.
 -5/12داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گازینش دانشاگاه
برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .درصورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیاره باهجاای وی باه
گزینش معرفی خواهد شد.
 -5/13زمان تحویل مدارک پذیرفتهشدگان اولیه پس از اعالم  ،متعاقباً اطال رسانی خواهد شد .
 -5/14هرگونه اطال رسانی درخصوم مراحل آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشاکی همادان خواهاد باود وداوطلباان
اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
 -5/15باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم اسات درتکمیال آن نهایات دقات را باه
عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
نحوه پذیرش و اعالم نتیجه :
از بین داوطلبانی که حد نصاب الزم را کسب نموده اند به میزان  3برابر ظرفیت درهر رشته محال از بااالترین نماره مکتسابه مصااحبه
تخصصی بعمل خواهد آمد که نمره نهایی هر داوطلب از مجمو  70درصد نمره آزمون کتبای و  30درصاد آزماون مصااحبه تخصصای
بدست خواهد آمد.
حد نصاب هر محل =  %50میانگین نمره کل اولیه  3نفر دارای باالترین نمره.

محل الصاق

درخواست شغل

عکس

دراین قسمت چیزی ننویسید
 -1نام خانوادگي :

 -2نام :

 -3نام پدر:

 -4جنس  -1 :مرد

 -5تاریخ تولد :

روز

سال

ماه

 -2زن

 -6محل تولد  :استان :

 -7شماره شناسنامه :

شهرستان :

 -8شماره ملي:

 -10دین :

-11وضعیت تأهل:

مذهب :
 -1دارای کارت پایان خدمت 

 -12وضعیت نظام وظیفه :

بخش :
 -9محل صدورشناسنامه:
 -2مجرد

متأهل 

 -2دارای معافیت قانوني دائم 

 -13وضعیت ایثارگری :
-1



-2

 رزمنده

-3

 آزاده

درصد جانبازی  ..................درصد

جانباز

(برای حداقل  6ماه حضور داوطلبانه درجبهه)
مدت اسارت :

 -4فرزند وهمسر شهداء:

فرزند 

ماه

روز

مدت حضور درجبهه  :روز

سال

همسر 
فرزند 

 -5فرزند وهمسر جانبازان %25وباالتر:

همسر 

 -6فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت :فرزند 

همسر 

 -7فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:
 -8فرزند جانبازان زیر %25وآزادگان زیر یکسال اسارت :
 -9خواهروبرادر شهدا :خواهر 

ماه

سال

فرزند جانباز 

فرزند 

همسر 

فرزندآزاده 

برادر 

 -14سایر موارد :
 -1سهمیه آزاد  -2 معلولین عادی 
 -3مشمولین خدمت پزشکان و پیراشکان که خدمت مازاد را اختیاری انجام ميدهند  -4 دارای گواهي پایان طرح اجباری 
 -15آخرین مدرک تحصیلي :دیپلم

کارشناسي  کارشناسي ارشد 

کارداني

 -16رشته تحصیلي :

گرایش تحصیلي :

 -17دانشگاه محل تحصیل :

استان محل تحصیل :

 -18تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلي / / :
 -19شغل مورد درخواست :

معدل :

13
 -20محل جغرافیایي مورد تقاضا (فقط یک محل)

 -21نشاني کامل  :محل سکونت :
استان  ...............شهرستان ..............خیابان . ......................کوچه ................................پالک ........کدپستي ..............................
شماره تلفن ثابت  .............................کد شهر .....شماره تلفن همراه .....................................
 -22شماره تلفن برای تماس ضروری :
اینجانب  ..............................................متن آگهي مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت
کلیه مندرجات آن را به عهده مي گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زماني (قبل و بعد از اشتغال ) هرر گونره حقري را بررای
جذب درآن شرکت از خود سلب مي نمایم
 -23تاریخ تنظیم فرم :

امضاء و اثرانگشت متقاضي

