فراخوان جذب و بکارگیری نیروهای شرکتی مورد نیاز
دانشـگاه علوم پزشـکی زنجان

از طریق موسسه کارآفرینان آوا سـالمت

بهمن ماه 6931

« بس ــ مه تع ــ الي »

( آگهی بکارگیری نیرو به صورت شرکتی )
موسسه کارآفرینان آوا سالمت در نظر دارد در راستای مجوز شماره /402/1557د مورخ  29/5/2معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تأمین نیروهای کمک پرستاری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی زنجان تعداد  40نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت شرکتی پذیرش نماید.

قابل توجه داوطلبان گرامی :

ثبت نام آزمون بصورت الکترونیکی ،منحصراً ازطریق پایگاه اینترنتی به آدرس http://avasalamat.org :انجام میشود ،ضمناً
راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در پایگاه اینترنتی موجود بوده و داوطلبان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به راهنمای مربوطه
مراجعه نمایند.
ثبت نام به صورت چند مرحلهای طراحی شده وثبت نام نهایی منوط به انجام کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده وکد رهگیری از
سیستم میباشد .الزم به ذکر است فرم پیش نویس درج شده درآگهی ،صرفا" به منظور ارائه راهنمایی به داوطلب و تهیه اقالم
اطالعاتی ثبت نام ،قبل از مراجعه به پایگاه اینترنتی میباشد.
 تذکر  :1پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام میشود ،داوطلبان الزم است با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه
شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 تذکر  :2قبل ازمراجعه به پایگاه ،اسکن عکس خود را طبق توضیحات مندرج در بخش «نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب» این آگهی
تهیه نمایید.
6ـ جدول رشته شغلی مورد نیاز:
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شرایط احراز

شرایط اختصاصی داوطلب

 دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم کامل متوسطه درکليه رشته ها

1

-

دارا بودن مدرك پايان دوره آموزشي کمک

بومي شهرستان زنجان
از برگزيده شدگان  2برابر

پرستاری به تائيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش ظرفيتِ آزمون کتبي ،مصاحبه
پزشکي
به عمل خواهد آمد.
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2ـ شرایط عمومی :

 -7-4داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.
 -4-4اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 -1-4التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 -2-4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
 -5-4داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار کمک پرستاری به تایید کمیسیون پزشکی استان زنجان
 -9-4نداشتن اعتیاد به دخانیات ،موادمخدر و روانگردان.
 -1-4نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 -8-4نداشتن انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
 -2-4داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح ،از خدمات دولتی منع شده باشند
 -70-4داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها باشند.

9ـ شرایط اختصاصی :

 -1-7داشتن حداقل  40سال سن تمام و حداکثر  14سال تمام تا آخرین روز ثبت نام.
تبصره :مدت خدمت سربازی مندرج در کارت پایان خدمت به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
 -1-4داشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه در کلیه رشته ها.
 -1-1دارا بودن مدرک پایان دوره آموزشی کمک پرستاری به تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -1-2بومی شهرستان زنجان.
 -4مهلت ثبت نام:

 -2-7متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ  29/77/41لغایت  29/77/10نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی
 http://avasalamat.orgاقدام نمایند.
 -2-4به ثبت نام ناقص وارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
 –2-1زمان برگزاری آزمون و مصاحبه از طریق پورتال موسسه اعالم خواهد شد.
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 -5نحوه ثبت نام ومدارك موردنیاز :

 -5-7ورود به پایگاه اینترنتی به آدرسhttp://avasalamat.org :
 -5-4تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها.
 -5-1تاییدیه نهایی باتوجه به اطالعات واردشده توسط داوطلب.
 -5-2اسکن و آپلود یک قطعه عکس  1*2که بایستی متناسب با توضیحات مندرج در زیر باشد.
 -5-5پرداخت اینترنتی به مبلغ  2000000ریال ازطریق کارت های بانکی متصل به شبکهی شتاب.
 -5-9دریافت شماره پرونده و کد رهگیری.
 نحوه تهيه فايل تصويرداوطلب :

فایل مربوط به عکس خودرا مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند:
 -7عکس  1*2تمام رخ
 -4به صورت ( 459سیاه و سفید) GrayScale

1ـ ابعاد  :حداقل  400* 100پیکسل و حداکثر  100* 200پیکسل
 -2درجه وضوح 700dpi :
 -5فرمت ذخیره JPG :

 -9حجم فایل  :حداکثر  750کیلو بایت
 -1عکسی تمام رخ بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد.
 -8تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد.
 -2رعایت پوشش اسالمی در کلیه عکسها الزامی می باشد.
تذکر مهم  :ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد رهگیری از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم
اینترنتی توسط داوطلب  ،اطالعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.
داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار ،به آگاهی از مفادآگهی ثبت نام نموده است
وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
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 -1مدارك مورد نیاز پس از قبولی در آزمون :

داوطلبانی که اسامی آنها تا  4برابر ظرفیت در پورتال موسسه اعالم می شوند موظف هستند اصل و تصویر مدارک ذیل را ظرف
مدت  5روز کاری پس از اعالم نتایج ،به همراه اصل مدارک به نماینده موسسه به آدرسی که متعاقباً اعالم خواهد گردید حضوراً ارائه
و رسید دریافت نمایند:

 مدرک تحصیلی دیپلم مدرک پایان دوره آموزشی کمک پرستاری کارت ملی شناسنامه (تصویر ازتمام صفحات) کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)– مدارک دال بر بومی بودن (آنچه در بند  70-1ذکر شده است)
 مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورتتبصره  :1کلیه مدارک از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک
نخواهد بود.
تبصره  :2مدارک تحصیلی باالتر یا پائینتر از دیپلم و همچنین مدارک معادل ،برای شرکت در آزمون و جذب معتبر نمیباشد.

 -7زمان و نحوه توزیع کارت :

زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون متعاقبا از طریق سایت  http://avasalamat.orgاطالع رسانی خواهد شد.

 -8مواد آزمون :

 -8-1امتحان تخصصي  90 :سئوال به صورت چهار گزینهای میباشد.
 -8-2ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
 -8-3منابع امتحان  :کتاب سه جلدی کمک پرستاری یکساله جهاد دانشگاهی
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 -3مراحل آزمون :

 -9-1کليات  :اسامی در مرحله اول تا دو برابر ظرفیت اعالم خواهد شد.
 -9-2مصاحبه :از قبول شدگان مرحله اول ،مصاحبه به عمل خواهد آمد.
 -9-3نحوه محاسبه نمرات آزمون کتبي و مصاحبه:
دو برابر ظرفیت هر رشته به ترتیب نمره برتر جهت انجام مصاحبه معرفی خواهند شد .پس از انجام مصاحبه نسبت به افراد برگزیده
بر اساس مجموع امتیاز آزمون و مصاحبه اقدام و لیست افراد پذیرفته شده ،به مدیریت هسته گزینش دانشگاه معرفی خواهد شد.
ضمناً آزمون از طریق موسسه و مصاحبه از طریق دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زنجان با نظارت موسسه به عمل
خواهد آمد.
 نکته  %90 :از کل امتیازات به آزمون علمی و  %20به مصاحبه اختصاص داده خواهد شد.

 -61تذکرات :

 -11-1از کل سهمیه مجوز جذب %10 ،به پذیرش ایثارگران و  %1به معلولین عادی به شرح ذیل اختصاص مییابد:
الف)  %22از سهميه ،با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق میگیرد :
ـ جانبازان و آزادگان
ـ فرزندان و همسران شهدا
ـ فرزندان و همسران جانبازان  %45و باالتر
ـ فرزندان و همسران آزادگان  7سال وباالتر از  7سال اسارت
ـ خواهر و برادر شهید
ب)  %2از سهميه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق میگیرد :
ـ رزمندگان با سابقه حداقل  9ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنها
ـ فرزندان جانبازان زیر %45
ـ فرزندان آزادگان زیر  7سال اسارت
ج)  %3معلولين عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی سهمیه قانونی مربوطه تعلق خواهد
گرفت(.در صورتی که معلولیت آنها محدودیتی در انجام شغل کمک پرستار ایجاد ننماید  ،برابر بند  5/4مندرج در شرایط عمومی
پذیرش نیروی شرکتی) .
 -11-2تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی شهرستان زنجان درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب
نمره برتر اختصاص مییابد.
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 -11-3شرايط بومي بودن:
داوطلب بومی شهرستان زنجان فردی است که واجد یکی از شرایط زیر 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 شهرسـتان محـل خـدمت
فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار( )2سال از سنوات تحصیلی { ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان (متوسطه یا پـیش دانشـگاهی)} را بـه صـورت
متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب یا پدر ،مادر ویا همسر وی ،حداقل چهار( )2سال سابقه پرداخت حق بیمه تـامین اجتمـاعی در شهرسـتان زنجـان بـرای
استخدام را داشته باشند(.پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).
 توجه  :1مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
 توجه :2کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی ،الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعالمی نتایج اولیه ،مستندات و مدارک
بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقباً اعالم خواهد شد ،ارائه نمایند.
 -11-4مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از
مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب و بعد از آن محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب
از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ،حتی در صورت انعقاد قرارداد ،قرارداد مزبور لغو و بالاثر میگردد.
 -11-2انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون و مصاحبه در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی
شده میباشد .در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی باشد ،ابتدا
نمره آزمون علمی (کتبی) مالک انتخاب خواهد بود .در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندیهای فوق ،معدل دیپلم ،مالک عمل
قرار خواهد گرفت.
 -11-6داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به مدیریت هسته گزینش دانشگاه
برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای
وی به گزینش معرفی خواهد کرد.
 -11-7بکارگیری نیروها به صورت تدریجی و پس از آزمون و مصاحبه براساس نمره برتر بوده و در صورت نیاز بیمارستان ها صورت
خواهد

پذیرفت.

هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرس http://avasalamat.org :خواهد بود و داوطلبان
اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
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