بسمه تعالی
««فراخوان »
شرکت ایمن تاج شمال ،درنظر دارد جهت تأمين نيروي انسانی مورد نياز مرکز آموزشی درمانی بوعلی ساری در رشته شغلی
متصدي خدمات عمومی به تعداد  29نفر افراد واجد شرایط را به صورت شرکتی (خرید خدمات یا حجمی) از ميان داوطلبانی که
براساس آخرین تقسيمات کشوري بومی شهرستان ساری بوده از طریق برگزاري آزمون کتبی ومصاحبه وطی مراحل گزینش به
شرح ذیل بکارگيري نماید .
جدول مشاغل مورد نیاز
محل
عنوان شغل

جغرافيايی
خدمت

جنسيت

تعداد
مورد نياز

زن

مرد

29

84

88

متصدی خدمات عمومی

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلی

توضيحات

دارا بودن مدرك تحصيلی حداقل سيکل يا حداکثر ديپلم

 )1شرایط بومی بودن :
 -1شهرستان محل تولد داوطلب یا همسریا پدر و یا مادر وي با شهرستان ساری یکی باشد.
 -2داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصيلی(ابتدایی ،راهنمایی ،دبيرستان و پيش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در
شهرستان ساری کرده باشد.

تبصره  :مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ،آخرین تقسیمات کشوری درزمان ثبت نام می باشد .
 )2شرایط عمومی واختصاصی :
 - 2/1تدين به دين مبین اسالم يا يكی از اديان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی.
 -2/2تابعیت نظام جمهوری اسالمی ايران.
 -2/3داشتن كارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم از خدمت در زمان ثبت نام (ويژه آقايان ).
 -2/4برای متقاضیانی كه دارای معافیت دائم پزشكی می باشند اخذ نظريه موافق متخصص طب كار جهت شغل محوله الزامی است
 -2/5عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان .
-2/6عدم سابقه محكومیت جزائی موثر.
-2/7داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام وظايف محوله براساس نظريه متخصص طب كار .
 -2/8نداشتن منع اشتغال در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.
-2/9التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
-2/11داشتن حداقل  21سال سن تمام و حداكثر  32سال با احتساب مدت خدمت سربازي
 -2/11داشتن حداقل مدرک تحصيلی سيکل وحداکثر دیپلم کامل متوسطه

 - 2/12داوطلبان نبايد مستخدم رسمی ،پیمانی ،قراردادی  ،شركتی دانشگاه و ساير دستگاههای دولتی و يا بازنشسته و بازخريد
خدمت باشند.

قابل توجه  (( :در ضمن متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر و یا باالتر می باشند حق شرکت در فراخوان
را نداشته و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب دارای مدرک تحصیلی پایین
تر ویا باالتر از مفاد آگهی باشد است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و یا پس از انعقاد قرارداد کار
اخراج خواهد شد)).
*مالک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و یا پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن اولین روز
ثبت نام می باشد.

 -3نحوه  ،مهلت و مدارک مورد نیاز ثبت نام :
 -1-3متقاضیان واجد شرايط موظفند از روز شنبه مورخ  27/09/01لغایت روز دوشنبه مورخ  27/09/10به سايت اينترنتی به
نشانی  ( www.imantaj-shomal.co.irشركت ايمن تاج شمال) مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان و ساير موارد
مرتبط با فراخوان كه در همان صفحه قابل مشاهده است در صورت واجد شرايط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
تذكر  : 1داوطلبان موظفند قبل از ثبت نام مبلغ  311/111ريال به حساب شماره  4194227نزد بانک ملت شعبه مركزی نكا بنام
شركت ايمن تاج شمال (امیررضا رضائی چمانی) واريز نموده و فیش پرداختی را همراه با ساير مدارک در زمان ثبت نام موضوع بند 4
اسكن نمايند
تذكر  : 2هر داوطلب تنها امكان يكبار ثبت نام را دارد و امكان ثبت نام بعدی وجود ندارد و ثبت نام اولیه مالک عمل می باشد
بنابراين داوطلبان در تكمیل فرم ثبت نام نهايت دقت را بعمل آورند و وجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

 -4مدارک مورد نيازجهت ثبت نام اینترنتی:
 4 /1تکميل برگ درخواست شغل
 4/2اسکن رسيد بانکی ( فيش پرداختی)
 4/3اسکن یک قطعه عکس  3×4که بایستی متناسب با توضيحات سایت اینترنتی دانشگاه باشد.
 4/4اسکن تصویر صفحه اول شناسنامه
 4/5اسکن تصویر وضعيت ایثارگري ( داوطلبان استفاده ازسهميه ایثارگري)
 4/6اسکن تصویر گواهی معلوليت از سازمان بهزیستی (داوطلبان استفاده ازسهميه معلوليت)
 5/6اسکن گواهی مبنی بر بومی بودن ( متناسب با بندهاي  1/2 ، 1/1شرایط بومی بودن)
 5/7اسکن حکم حقوقی مبنی بر فرزند همکار

 -5مدارک مورد نیاز به منظور بررسی اولیه پس از اعالم نتایج جهت تحویل به شرکت برنده :
 پرينت برگ ثبت نام اينترنتی
 يک قطعه عكس  3  4با زمینه سفید و پشت نويسی شده ( با رعايت حجاب اسالمی )
 اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
 اصل و تصوير مدرک تحصیلی
 اصل و تصوير پشت و رو كارت ملی
 اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم (ويژه آقايان)

 اصل رسید بانكی مبنی بر پرداخت حق ثبت نام آزمون .
 اصل و تصوير مدارک دال بر بومی بودن
 اصل و تصوير مدارک مربوط به فرزند كاركنان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشكی مازندران (حكم كارگزينی يا قرارداد يا
حكم بازنشستگی پدر يا مادر )
 برای اعمال اولويتهای قانونی(ايثارگران) ضروريست ذينفان كارت شناسائی يا گواهی خود را از مراجع ذيصالح (بنیاد شهید و
امور ايثارگران استان ) حسب مورد اخذ و همراه با ساير مدارک تحويل نمايند.
 تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت


به ثبت نام ناقص و يا فاقد شرايط مندرج در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد
نمی شود.

 -6زمان و محل توزیع کارت و برگزاری مصاحبه :
هر گونه اطالع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری  ،نحوه صدور کارت شرکت در آزمون  ،پس از بررسی مدارک از طریق
سایت شرکت یا همین سایت انجام خواهد شد .بنابراین داوطلبین موظفند جهت آگاهی از اطالعیه ها از جمله دریافت و پرینت
کارت ورود به جلسه که تاریخ ،زمان و محل انجام در آن قید خواهدشد ،به سایت مراجعه نمایند.
-7موادآزمون کتبی:
به هر يک از داوطلبان ،يک دفترچه سوال عمومی داده خواهد شد .همچنین سواالت یك سوم نمره منفی دارد که به ازای
هر سوال غلط در نظر گرفته خواهد شد.

 مواد آزمون عمومی به شرح زير تعیین میشود:
 -1زبان و ادبیات فارسی
 -2معارف اسالمی
 -3اطالعات عمومی
-4سیاسی و اجتماعی
تبصره  : 1اقلیتهای دينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران از پاسخگويی به سوال های معارف اسالمی معاف بوده و
در اين صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان ،براساس مجموع تراز شده ساير سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
-8امتیازات و سهمیه های قانونی:
-1بكارگیری ايثارگران )اعم از سهمیه  25درصد و  5درصد( موضوع ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران صرفاً از طريق
شركت در آزمون انجام می پذيرد.
الف) سهمیه بیست و پنج درصد ( )%25ايثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان بیست و
پنج درصد و باالتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای يک سال و باالی يكسال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشند.
ب) سهمیه پنج درصد (  )%5به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان
جانبازان زير بیست و پنج درصد ( )%25و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص می يابد.
 -2معلولین عادی به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهی و كسب حد نصاب الزم به ترتیب نمره مكتبسه حداكثر از سه درصد ()%3
سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود ( مشروط به داشتن سالمت جسمی و روانی الزم برای ايفای شغل مورد نظر موضوع شرايط
عمومی واختصاصی مفاد آگهی )

تذکرات :
 انجام كلیه فرآيندهای بكارگیری و اشتغال نیروها و پاسخگويی به آنان در خصوص نحوه فراخوان و بكارگیری بعهده شركت
شركت ايمن تاج شمال خواهد بود.
 انعقاد قرارداد با نیروهای پذيرفته شده در فراخوان توسط شركت برنده بصورت موقت بوده و در صورت رضايتمندی از نحوه
خدمتی  ،برحسب نیاز قرارداد آنان تمديد خواهد شد .
 نیروهای جذب شده هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشكی مازندران را نخواهند داشت و تعهدی برای دانشگاه برای
تداوم اشتغال و استخدام آنان ايجاد نخواهد كرد .


مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن فراخوان بر عهده داوطلب خواهد
بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام  ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف واقع داده یا
فاقد شرایط مندرج در فراخوان است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و یا پس از انعقاد قرارداد
کاراز شرکت اخراج خواهد شد.



داوطلبان باید به شرکت طرف قرارداد متعهد شوند که کلیه مدارک و مستندات ارائه شده صحیح بوده و در
صورت دادن اطالعات خالف واقع ،شرکت مجاز به اخراج آنها بوده و داوطلب باید خسارت وارده به شرکت و
دانشگاه را بپردازد.

 ارائه اصل و يا تائیديه كلیه مدارک ارسالی در صورت پذيرفته شدن داوطلب به شركت الزامی خواهد بود.
 پس از اعمال امتيازات ،اولویتها و سهميههاي قانونی مربوطه و محاسبه نمره کل نهایی و اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس
نمره فضلی حداکثر تا سه برابر ظرفيت مورد نياز جهت انجام مصاحبه از طریق سایت شرکت اعالم خواهد شد .

 پذيرفته شدگان نهايی برای بررسی و تايید صالحیت عمومی از طريق شركت به هسته گزينش دانشگاه معرفی خواهند شد و
ادامه اشتغال آنان پس از طی مراحل گزينشی و تائید صالحیت عمومی بالمانع خواهد بود و در صورت عدم تائید از ادامه اشتغال
منع خواهند شد .
 پذيرفته شدگان نهايی موظفند پس از اعالم اسامی آنان به هسته گزينش  ،طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر  ،برای تكمیل
پرونده گزينشی به هسته گزينش دانشگاه مراجعه نمايند .در صورت عدم مراجعه ،در مهلت مقرر قبولی آنان كان لم يكن تلقی
شده و نفرات بعدی بجای وی به گزينش معرفی خواهند شد.
 پذيرفته شدگان اصلی پس از دعوت به كار ،حداكثر  11روز فرصت خواهند داشت جهت تكمیل مدارک و شروع بكار به شركت
مراجعه نمايند .در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر از نفرات بعدی به ترتیب نمره جهت شروع بكار دعوت بعمل می آيد.
با آرزوی موفقیت

محل الصاق
عكس

در اين قسمت چیزی ننويسید
برگ درخواست شغل
 -1نام خانوادگي :
 -4جنس  -1 :مرد

 -2نام :
 - 2زن

 -5تاریخ تولد  :روز  / ....ماه  / .....سال ......

 -6محل تولد  :استان :

بخش:

شهرستان:

 -7شماره شناسنامه :
 -11دین:

 -3نام پدر :

 -8كد ملي:
مذهب:

 -9محل صدور شناسنامه :

 -11وضعيت تأهل -1 :متأهل

 -12وضعيت نظام وظيفه  -1 :دارای كارت پایان خدمت

 -2مجرد

 -2دارای معافيت قانوني دائم

 -13وضعيت ایثارگری :
-1جانباز باالی 92درصد  :درصد جانبازی ....................

 -2جانباز زير 92درصد  :درصد جانبازی ....................

 -3آزاده باالی يک سال اسارت  :مدت اسارت روز  ..........ماه ...............سال .............

 -4آزاده زيريک سال اسارت  :روز مدت اسارت ............ماه ..............سال ..............

 -5رزمنده  :مدت رزمندگی روز ..............ماه ................سال .....................

-6فرزند جانباز باالی 92درصد :درصد جانبازی ....................

 -7فرزند جانباز زير 92درصد  :درصد جانبازی ....................

-4فرزند آزاده باالی يک سال  :روز  .............ماه .................سال ...........

 -9فرزند آزاده زيريک سال  :مدت ا سارت روز  .............ماه ..............سال ............
 -11همسر جانباز  :درصد جانبازی ....................
 -14همسر شهيد :

 -12همسر آزاده  :مدت آزادگی ....................

 -15فرزند شهيد :

 -14سایر موارد -1 :سهمیه آزاد
 -15آخرین مدرك تحصيلي:

 -11فرزند رزمنده  :مدت رزمندگی روز ..............ماه ................سال .....................

-16خواهر شهيد :

 -2معلولین عادی
سيکل

 -13همسر رزمنده  :مدت رزمندگی ....................

-17برادر شهيد :

 -3فرزند كارمند شاغل يا بازنشته دانشگاه

دیپلم كامل متوسطه

 -16رشته تحصيلي:

گرایش تحصيلي:

17شهرستان محل تحصيل:

استان محل تحصيل:

 -18تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصيلي/ ..../ .... :

13

معدل:

 -19محل اخذ:

 -21شغل مورد درخواست ( :فقط يک شغل)
متصدی خدمات عمومي
 -21نشاني كامل  :محل سكونت  :استان :
پالک :

كد پستی :

شهرستان :
شماره تلفن ثابت:

خیابان :

كوچه :

شماره تلفن همراه:

 -22شماره تلفن برای تماس ضروری:
اينجانب  ............................................متقاضی شركت در آزمون متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور كامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تكمیل نموده ام و مسئولیت صحت مندرجات آن را به
عهده می گیرم .در صورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هرگونه حقی را برای بكارگیری از خود سلب می نمايم.به شركت مذكور راساً نسبت به اخراج
وعدم بكارگیری اينجانب اقدام خواهد نمود .
 -24تاریخ تنظيم فرم:
امضاء و اثر انگشت متقاضي

