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در راستاي تامين نيروي انساني  و ارائه خدمما  هده داناد ال م دزش پ شد ي و  شرکت تعاوني شقايق طب پارس       

را از طريدق هرزد اري مزمدز   کمد  پرسدتارنفر  112کرماناال و واحمهاي تاهعه ، تعماد  خمما  ههماشتي درماني

از هدين افدراد واجدم  جدمو  ييد ها در نظرزرفتن شرايط منمرج در  (ممزمي و ز ينش هه صزر  حجمي )شرکتي
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  بکارگيري شرايط اختصاصي .2

 ا  مه ت ثبت ناش.يپاتا ،  تماش سا  40حماکثر سا  سن و  20حماق   داشتن – 1/2

 :شم خزاهم اضافه مقرر سن حماکثر هه معتبر هاي تأييميه ارائه شرط هه يي  مزارد – تبصرل

( هه طزر داوط بانه خدممت نمدزدل اندم، 29/5/1367لغايت  31/6/1359داوط باني که در جبهه هاي نبرد حق م يه هاط  )از تاريخ  .أ

ش ي رزمنمزا  در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبدرد هه مي ا  مم  حضزر در جبهه و همچنين مم  زما  هستري و يا استراحت پ 

 حق م يه هاط .

شام : همسدر، پدمر،  افراد خانزادل معظم شهما، مزادزا ، مفقزداالثرها و جانبازا  از کار افتادل ک ي که قادر هه انجاش کار نمي هاشنم .ب

 .سا  5مادر، خزاهر، و هرادر تا مي ا  

معدا  سدن از شرط حماکثر  م و هاالتر و مزادزاني که حماق  ي  سا  ساهقه اسار  دارنمدرص 25، فرزنما  شاهم ،جانباز مزادزا  . 

 مي هاشنم.

 مم  خممت سرهازي .ث

مدمرک  هدر مدمش درخزاسدت اممدا   يمبن يم  ش هه ارائه تعهم محضر يدارنمزا  ممارک دانا اه )داشتن ممرک تحصي ي ديپ م -2/2

 (خزاهنم هزد يريمرهزطه پس از ه ارز ي يتحص
 

 

 نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز: .3
 

لغايدت   12/03/1397متقاضديا  واجدم شدرايط م د ش هسدتنم از تداريخ . ثبت ناش هه صزر  ال تروني دي هده شدرح ييد  انجداش مدي زيدرد

 ايندماقدماش نم //:poorsam.irtebparshttp.  سدايت اينترنتدي قيطر از يياي  مح  جغرافيصرفا در  نسبت هه ثبت ناش  22/03/1397

الزش هده  :.هاشدم يفراهم مد يريش هر اساس کم ره يراي، ام ا  و  24/03/7139و  23/03/1397  خي انبه و دوشنبه تاري يضمنا  درروزها

هيچ ززنده  زردد. نميهه ثبت ناش ناقص و ارسا  ممارک ناقص ترتيب اثر دادل نخزاهم شم و وجزل پرداختي هه هيچ وجه مسترد يکر است 

انجاش نخزاهم شم، لذا خزاهامنم است در ثبدت نداش خدزد نهايدت دقدت را هعمد   (24/03/1397مه ت مذکزر)از  حي پسويرايش و اصال

  از مراجعه حضزري خزدداري فرماييم. موريم و
 

 

 :دماتيمق نام ثبت نياز مورد مدارك –1/3
 

 ام شرکت تعاوني شقا يق طب  پبارسبن   0305132367009  حساب شمارل ه ار ريا ( هه يسصمو يس) 000033پرداخت مب غ  .أ

مي پردازنم و فرزندما  شداهم  را % 50)ايثارزرا   .مزمز  منزا  حق شرکت در  هه  صادرا   قاه  پرداخت در ک يه شعب هان 

 (از پرداخت مب غ مذکزر معا  مي هاشنم

 . )ها دقت و کام  ت مي  زردد( هه صزر  اينترنتي درخزاست شغ  ت مي   .ب

  م  و ارسا  يمتناسب ها تزضيحا  سايت اينترنتهان ي ، م ياس ن نمزد  رس . 

 و ارسا  م  .متناسب ها تزضيحا  سايت اينترنتي  3*4ي  قطعه م س اس ن نمزد   .ث

 .يوزار  ههماشت درما  و ممززش پ ش  يم معاونت پرستارييمزرد تا يپرستار  ساله کم  يدورل  ياس ن نمزد  ززاه .ج

م داري وضزح و قاه  تاخيص هاشنم.هه م سهايي که هه وسي ه نرش افد ار فتزشداي يدا ندرش اف ارهداي )ضمناً اس نهاي انجاش شمل هاي

کدار  ورود هده ج سده که از طريق مزهاي  و خارج از شرايط مم نظر تهيه شدمل هاشدنم  انم و همچنين م سهايي مااهه ويرايش شمل

 (صادر نخزاهم زرديم
 

 :بکارگيري رحله اول امتحانمدارك مورد نياز پس از قبولي در م -2/3

روز کاري  10ظر  مم  حماکثر ظف هستنم ممارک يي  را زم شزنم،قبز   ه ارزيريمرح ه او  امتحا   که در  يداوط بان

 - ياريهرج هم -ههمن  22سه رال  –: کرماناال مدرس مذکزر هههه شرکت  "حضزرا،پس از امالش نتايج ، هه همرال اص  ممارک 

 يت قد يرين صزر  ممش مراجعه شخص هعنزا  انصرا  از ه ارزير ايدر غو رسيم دريافت نماينم.   ارائه م سه، واح -طبقه دوش 

 .زردد ين اقماش مي  يفرد جا يخزاهم شم و نسبت هه معرف
 اص  هه همرال تصزير مخرين ممرک تحصي ي -

 کار  م ياص  هه همرال تصزير -

 اص  هه همرال تصزير تماش صفحا  شناسنامه -

 ا (يمقا ي)هراکار  پايا  خممت نظاش وظيفه ممزمي يا معافيت دائم هه همرال تصزير اص  -



 اص  هه همرال تصزير ممارک دا  هر هزمي هزد  -

 )هراي ايثارزرا ( دا  هر ايثارزري، حسب مزرد از مراجع ييرهط.ممارک اص  هه همرال تصزير  -

 .اص  هه همرال تصزير ساير ممارک طبق مفاد مزهي حسب ضرور  -
 

انجداش شدمل ي  استعالش خزاهم شم و تطبيق اوليه مراجع ييرهط ازتزسط شرکت  اصالت ممرک تحصي ي امالش شروع ه ار،: قب  از  1 تبصرل

 مالک قطعي هر اصالت ممارک نخزاهم هزد.، در هنم فزق 

واجدم شدرايط نبدزدل اسدت از ، شدخص مادخص زرددکده يا حتي پس از ه ارزيري  و  ه ارزيري:چنانچه در هر مرح ه از مراح   2تبصرل 

  نخزاهنم داشت يچ ززنه امتراضيو حق هوي ج ززيري هعم  خزاهم ممم. يا ادامه خممت  ه ارزيري
 

 

 ورود به جلسهزمان و محل توزيع کارت  .4

 ياينترنتددمدرس  از طريددق 30/03/1397 يالدد 29/03/1397  يخهددايدر تار  مزمددز کددار  ورود هدده ج سدده زمددا  دريافددت   – 1/4

http://tebpars.poorsam.ir  هزدخزاهم 

 هاشم. ير ميام ا  پذ يو کم م  يريق وارد نمزد  کم ره يورود هه ج سه تنها از طر کار  افتيدر  –2/4

 زما  و مح  هرز اري امتحا  هر روي کار  ورود هه ج سه قيم مي زردد . -3/4

  عبارتند از: و حد نصاب يمواد امتحان  .5

ه دروس هده صدزر  چهدار يدادل خزاهم شم . ک  يصصو تخ يممزم يهاياوط با  حسب مزرد دفترچه سزاال  تزانمنم  از ديهه هر –1/5

 هاشم. يم ينمرل منف ي ردد.الزش هه يکر است که مزمز  دارايم يطراح ينه ايز 

 از مزمز  در شغ  خزاهم هزد.ين امتيهاالتر يسه نفر دارا ازين امتيان يدرصم م 50کسب حماق   يحم نصاب نمرل هر مبنا -2/5
 

 تذکرات :  .6

مال ساهقه حضزر داوط بانه در جبهه هاي جنگ تحمي دي دارندم و نيد   6 حماق  ايثارزرا  شام  جانبازا ، مزادزا  و رزمنمزاني که – 1/6

مال ساهقه حضزر داوط بانه در  6 جانبازا  ، مفقزدين ،مزادزا  ي سا  و هاالي ي سا  اسار  و رزمنمزا  ها حماق هاي معظم شهما،  خانزادل

از اولزيدت قدانزني هرخدزردار  ه، ها رمايت قزانين و مقررا  مرهزطجبهه هاي جنگ تحمي ي ، درصزر  دارا هزد  شرايط منمرج در مزهي 

 خزاهنم هزد. 

از سي درصم فدزق مي ياهم، ايثارزرا  اختصاص  پذيرش( درصم م  هراهر قزانين و مقررا  هراي 30ازک  مجزز تخصيص يافته سي ) –2/6

 و درصدم و هداالتر 25ازا  بدجانفرزندما  و همسدرا   و اشدهمو همسرا  فرزنما   وجانبازا  و مزادزا  فاقم شغ  م  هه  درصم  25الذکر 

م زردندم ييدتا  امزر ايثارزرا  استام و ياد شهيکه تزسط هن خزاهر و هرادر شهيم و سا  اسار  ي يهاالي سا  و همسرا  مزادزا  فرزنما  و 

و همسدر و  در جبهه ها داوط بانهمال حضزر  6رزمنمزا  ها ساهقه حماق   هه صرفا هاقيمانمل ه ارزيري سهميه پنج درصملذا  .اهمي ياختصاص م

 .و مزادزا  زير ي سا  اسار  اختصاص مي ياهم %25زير  فرزنما  منا  و فرزنما  جانبازا 
 

نمدزدل  درصم هه ترتيب نمرل فض ي از هين ايثارزرا  واجم شدرايط کده در زمدا  مقدرر ثبدت نداش  5 انتخاب ايثارزرا  درحم سهميه –3/6

الياکذا کذا  ) وناذر  هاا ،دذهرس هردذ ايا  ه ((( ايورناذره کيوههذر  ي ا ،اخذ  وذها ا اارذريويه  اذت ادذ ار س اي دذاکار کذ  هي انجاش خزاهم شم.،انم

 .  هري آواا صر ي ه س وره   يغاي اا  صهيت اد ار س اي داکار ک  هي کادي نخها   وي ا وره  (ضکنر وها ا ک  هي ورا   ي  رياخ ان
 

 درصم سهميه ايثارزرا  از طريق رقاهت ها ساير داوط با  واجم شرايط صزر  خزاهم زرفت.  30مازاد هر  پذيرش –4/6

ه ههدرل مندم يدرصدم سدهم 3 ا  ي  کسب حم نصاب نمرل هه مدر صزر انجاش شغ  مرهزطه را داشته هاشنم( يي)که تزانا ين ماديمع زل -5/6

 خزاهنم شم.
 

ب نمدرل يدهده ترت ه دارزيري يط منمرج در مزهدياز شرا يدر صزر  هرخزردار يهه داوط با  هزم يه ارزيره يمانمل سهميهاق يتمام –6/6

رستا  پذيرش هقيده افدراد تدا ت ميد  ظرفيدت و در صزر  ممش ت مي  ظرفيت مزردنياز از هين متقاضيا  هزمي شه .اهمي ياختصاص م يفض 

 همچنين انتخاب افراد يخيرل از هين داوط با  ها اولزيت هزمي استا  و سپس متقاضيا  غير هزمي هه ترتيب نمرل فض ي صزر  مي پذيرد .

 به افرادي اطالق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد.  شهرستان داوطل  بومي -7/6
 

  ، ي ي هاشم.ه ارزيري  مح  تزلم داوط ب يا همسر وي ها شهرستا  مح  مزرد تقاضا هراي شهرستا الف( 

همسر و فرزنما  کارمنما  رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مس ح ) امم از شاغ  يا هاز ناسته ( که شهرستا  مح  خدممت فع دي يدا    ب (

 منا  ي ي هاشم. يريه ارزهازناست ي منا  ها شهرستا  مح  مزرد تقاضا هراي 



( را در شهرسدتا  محد  مدزرد تقاضدا  يش دانا اهيو پ راهنمايي ، دهيرستا ، داوط ب حماق  چهار سا  از سنزا  تحصي ي )اهتمايي      ج(

 طي کردل هاشم.  ه ارزيريهراي 

را داشدته  ه ارزيريمح  مزرد تقاضا هراي پمر ، مادر و يا همسر وي حماق  چهار سا  ساهقه پرداخت حق هيمه در شهرستا   ،د(    داوط ب 

 قاه  احتساب است (  ،هاشنم ) پرداخت حق هيمه هه مم  تعيين شمل صرفا تزسط ي ي از مزارد مذکزر
 

 به افرادي اطالق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد.  ياستان داوطل  بومي -8/6
 

    کرماناال هاشم.استا  مح  تزلم داوط ب يا همسر وي  در استا الف( 

همسر و فرزنما  کارمنما  رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مس ح ) امم از شاغ  يا هاز ناسته ( کده اسدتا  محد  خدممت فع دي يدا    ب (

 هازناست ي منا  در استا  کرماناال هاشم.

 طي کردل هاشم.  کرماناال را در استا (پيش دانا اهيو يا   دهيرستا ار سا  از سنزا  تحصي ي)اهتمايي،راهنمايي،داوط ب حماق  چه     ج(

را داشته هاشنم ) پرداخت حق هيمه هده کرماناال پمر ، مادر و يا همسر وي حماق  چهار سا  ساهقه پرداخت حق هيمه در استا   ،د(    داوط ب

 قاه  احتساب است (  ،مم  تعيين شمل صرفا تزسط ي ي از مزارد مذکزر

در صزرتي مي تزاننم از شرايط هزمي امالش شدمل هدراي والدمين خدزد اسدتفادل نمايندم کده در زمدا  تحقدق مزضدزع  داوط با  :1تبصرل 

 )اشتغا ،هازناست ي يا پرداخت هيمه( مرهزط هه پس از تاريخ تزلم داوط با  هاشم.

 ي هاشم.مبناي استا  و شهرستا  هراي تعيين هزمي هزد  ، تقسيما  کازري در زما  ثبت ناش م:2تبصرل 

پذيرش هقيه افراد تا ت ميد  ظرفيدت و  متقاضيا  هزمي شهرستا  ت مي  ن ردد ه ظرفيت مزرد نياز منمرج در مزهي از هين :درصزرتي3تبصرل

 همچنين انتخاب افراد يخيرل از هين داوط با  ها اولزيت هزمي استا  و سپس متقاضيا  غير هزمي هه ترتيب نمرل فض ي صزر  مي پذيرد .
 

 داوط با  منحصرا مجاز هه انتخاب ي  مح  جغرافيايي خزاهنم هزد. –9/6

 يمد يقدانزن يه هدايشدمل پدس از اممدا  سدهم ينيادبيت پيت ظرفيها رمان نمرل ک  ماخزيل در مزمز  يب هاالتريانتخاب داوط با  هه ترت

نش مالک مم  خزاهدم يهسته ز  ينتخاب اص ح از سزاز هاشم ايه مزرد ني سا  و مازاد هر سهميکه نمرل ک  دو  داوط ب ،  يهاشم.در صزرت

 هزد.
 

از  ينسبت هه ارائه انصدرا  قطعد ،، قب  از شروع ه ار يمجاز هه شرکت در مزمز  هستنم که در صزر  قبزل يدر صزرتا  يداناجز -10/6

شدرکت افدراد ن صدزر  يدر اي. درغنمياقماش نماهه شرکت  ،  يدانا ال مح  تحص يسز هه انضماش مزافقت نامه صادرل از   خزديادمه تحص

 زردد. يم ي ن ت قيرفته شم  منا  در مزمز  ،کا  لم يا پذيمذکزر در مزمز  و 

کارمنما  منفص  از خممت و همچنين اخراج شمل تزسط ساير مزسسا   و  واحم هاي تاهعه وزارتخانه حدق شدرکت در مزمدز  را -11/6

 نمارنم.

دقيق ضزاهط و شرايط امالش شمل در متن مزهي هرمهدمل داوط دب خزاهدم هدزد و در هدر مرح ده از مسئزليت ناشي از ممش رمايت  –21/6

از انجداش مراحد   هاشدمدادل يا فاقم شدرايط مندمرج در مزهدي واقع  مراح  ثبت ناش، امتحا  و جذب محرز شزد داوط ب اطالما  خال  

 خزاهم شم. و ه ارزيري وي کا  لم ي ن هعمي محروش 
 

درصزر  پذيرفتده شدم   ه ارزيريمتقاضيا   (ي ساله کم  پرستارينامه دورل يو ززاه  )ديپ مرک تحصي يتائيميه ممو ارائه  اخذ –13/6

 ال امي است.شرکت ز امالش نتيجه( از سزي مال پس ا 2در امتحا  )حماکثر 
 

 صزر  خزاهم زرفت.و ز يناي  يانتخاب نهايي پذيرفته شمزا  پس از طي مراح  ادار -14/6
 

خممت نماينم در غير اينصدزر  قدرارداد مندا  لغدز و از وجدزد افدراد  در مح  مزرد تقاضاشزنم  ميتعهم م ييرفته شمزا  نهايپذ  -15/6

 يخيرل وفق مقررا  استفادل مي شزد. 
 

 . هزدم خزاه http://tebpars.poorsam.ir شرکت هه مدرس سايت اينترنتي از طريقهرززنه اطالع رساني  –61/6
 

م    يدهاشم ، الزش است در ت م يم و دريافت کم ره يري هرگ درخزاست شغ ها تزجه هه اين که مالک ثبت ناش متقاضيا  ت مي   –17/6

 ثبت ناش قاه  پذيرش نخزاهم هزد.ززنه اصالحاتي پس از  و هيچنهايت دقت را هعم  موردل 

 


