
 نیرو ((بکارگیری ))فراخوان 

 

 واحدهای تابعهه به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در نظر دارد قائمنظم بتی مراقو حفاظتیخدمات موسسه 

،  کتبهیهای برگزاری آزمون را از طريق افراد واجد شرايط   نگهبانی در رشته شغلی ساوهه علوم پزشکی دانشکد

با در نظر گرفتن شرايط منهدر  در جهدو  شرکتی ، بصورت های عمومی مصاحبه و پس از احراز صالحیت عملی و

 ذيل بکارگیری نمايد:

 

 تذکرات: 

 انعقاد قرارداد بصورت موقت مي باشد و در صورت رضايت از نحوه خدمتي و نياز،  قرارداد تمديد خواهد شد.  -1

هرگونه اطالع رساني در خصوص زمان و محل برگزاري آزمون و يا مصاحبه، نحوه صدور کارت و ... از طريق همين سايت انجام خواهدد  -2

 ساعت يکبار به سايت مراجعه نمايند.  24شد. لذا داوطلبين موظف هستند جهت آگاهي از اطالعيه ها حداقل هر 

 شرکت در آزمون و يا مراجعه جهت تشکيل پرونده و مصاحبه بر عهده متقاضي خواهد بود.عواقب ناشي از عدم اطالع در خصوص زمان   -3

 وجه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.  -3

 باتوجه به محدوديت زماني جهت آماده نمودن مدارک مورد نياز، لطفاً از هم اکنون، نسبت به تهيه مدارک الزم  اقدام فرماييد، بدديهي اسدت -4

ورت عدم ارائه اصل و تصويرمدارک در مهلت مقرر، هيچ امکاني جهت تمديد مهلت تحويل مدارک وجود نداشته و به دليل نقص مدرک، از درص

 اين فراخوان حذف خواهيد شد. 

 جدول رشته شغلی مورد نیاز

 تعداد محل خدمت عنوان شغل رديف
سهیمه های 

 انتخابی
 جنسیت

 شرايط احراز از نظر 

 تحصیلی مدرك و رشته

 نگهبان 1
بیمارستان 

 شهید مدرس
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 مقطع تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس     

 مرد آزاد/ایثارگر ) کلیه رشته ها(         

 

  



  شرايط عمومی :-1

 (داشتن تابعیت ایران1/1

 جمهوری اسالمی ایران( تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده  در قانون اساسی 2/1

 ( التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران3/1

   ) کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد ( ( انجام خدمت دوره ضرورت4/1

 ( عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان 5/1

 ی شوند ) تائید پزشک طب کار(( داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی انجام کاری که به کارگیری م6/1

 ( نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر یا پرونده تخلفاتی 6/1

 تذکرات مهم در خصوص شرايط عمومی : 

 افرادی که مجاز به شرکت در اين آزمون نیستند عبارتند از :

 بازنشسته و بازخرید خدمت آنهامستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی دانشکده و سایر دستگاه های اجرایی و یا کارکنان  -1

 انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه دانشکده و سایر دستگاهها و موسسات دولتی-2

 افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صالح ،از خدمت دولتی منع شده باشند-3

لتی وسازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها ،شرکت های دو-4

 آنها مستلزم  ذکر نام است دارند .

 دارندگان مدرک تحصیلی معادل  -5

 .شرايط اختصاصی: 2 

 شرایط سنی داوطلبان

 تحصیلی به بعد( جهت کلیه مقاطع  06/05/1368) متولدین  تمام سال  30و حداکثر (  05/1378 /06سال ) متولدین  20داشتن حداقل 

 موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهند شد : تبصره :

(و باالتر، فرزندان و همسر %25جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست وپنج درصد )الف (

باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه )دارندگان  آزادگان که حداقل یک سال و

گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد 



کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیرو های وظیفه( از شرط حداکثر سن کشاورزی، و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح )در خصوص 

 معاف می باشند.

 سال. 5ب( افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر ،مادر ،خواهر ،برادر (تا میزان 

 پ( رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.

 سال. 5رمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ت(سابقه خدمت کا

ث(سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در دانشکده و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )حد 

 سال )طبق سابقه بیمه( 15اکثر به میزان 

ریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دانشکده و ج(سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از ط

سال )طبق سابقه  15یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به خدمت اشتغال دارند ،حد اکثر به میزان 

 بیمه (

درمان  ،تابعه وزارت بهداشتچ(سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشکده یا سایر موسسات 

در تاریخ آزمون با موسسه قطع  وآموزش پزشکی ویا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و

 ) طبق سابقه بیمه ( سال 5همکاری نموده اند حداکثر به میزان 

نکته : در صورتيکه فرد در يکي از حاالت شرکتي يا قراردادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگدري تبدديل 

  سال ارفاق سن بهرمند گردند .  15وضع شده اند ) اشتغال به صورت مستمر ( مي تواند حداکثر از 

 .شده انجام سربازي خدمت مدت (ح

حداکثر لغايهت داوطلبین  سوابق ه تاريخ فراغت از تحصیل، سن، پايان دوره خدمت نظام وظیفه و ( مالك محاسبو

  می باشد. 06/05/98مورخ  يکشنبه  پايان مهلت ثبت نام

 (   27الي  19بين   BMIو شاخص توده بدني در حدود طبيعي ) سانتي متر  175داشتن حداقل قد  هد (

 توضیحات: نحوه محاسبه شاخص توده بدنی :  

𝟐𝟑                           70سانتی متر و وزن  175به عنوان مثال فردی با قد =
𝟕𝟎

𝟏.𝟕𝟓×𝟏.𝟕𝟓
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 .نحوه ثبت نام: 3

 http://regazmoon.savehums.ac.ir یا Savehums.ac.irقط ازطریق سایت اینترنتی به آدرس ثبت نام متقاضیان ف

مطالعه دقیق مفاد فراخوان، راهنمای ثبت نام و سایر موارد مرتبط با فراخوان که در  صورت می پذیرد. لذا متقاضیان بایستی پس از

 باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. همان صفحه قابل مشاهده می 

رفااه شاعبه  نزد بانک 4158477به عنوان حق ثبت نام به شماره حسابهزار تومان (  چهل وپنجریال )  000/450مبلغ  :1تذکر

  IR–190130100000000004158477  شابای شاماره  باه نظم قائم مراقبتی  و حفاظتیخدمات  موسسه به ناام مرکزی 

که فرآیند اجرا و برگزاری آزمون و مصاحبه را عهده دارگردیده است ،پرداخت نموده و اسکن فیش پرداختی  برنده مناقصه دانشکده

را در محلی که در سامانه ثبت نام اینترنتی مشخص شده است، بارگذاری نمائید. ضمناً اصل فیش پرداختی در روز آزمون به هماراه 

 . ت در جلسه آزمون اخذ خواهد گردیدکارت شرک

با توجه به اینکه دریافت کد رهگیری مالک پایان ثبت نام می باشد، چنانچه موفق به اخذ کد رهگیاری نشاوید ثبات ناام  :2کر تذ

 شما کامل نشده است و جزو ثبت نام کنندگان محسوب نمی شوید.

اخذ کد رهگیری به منزله اتمام ثبت نام بوده و پس از آن امکان هیچ گونه ویرایشی نخواهد بود. لذا در زمان ثبات ناام در  :3تذکر 

 خصوص مشخصات فردی، ،سهمیه ایثارگری ، و تاریخ های مربوطه دقت الزم به عمل آید.

کیلاو بایات و  50)با حداقل حجم  JPGبا فرمت  و فیش واریزی  3×4قبل از شروع ثبت نام حتماً اسکن یک قطعه عکس  :5تذکر 

 کیلو بایت( آماده نمایید.  200حداکثر 

 به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود. :6تذکر 

ثبت نام فقط از طریق سایت صورت می پذیرد لاذا از ارساال مادارک باه صاورت دساتی و یاا مراجعاه حضاوری جهات :  7تذکر 

درخواست شغل خودداری نمایید. بدیهی است به درخواست های دستی و حضوری هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شاد. ضامناً 

 در صورت لزوم دریافت اصل مدارک متعاقباً اعالم خواهد شد. 

 .مهلت ثبت نام: 4

نسابت  06/05/98مورخ یکشنبه روز  24لغایت ساعت   29/04/98شنبه مورخ صبح روز  10متقاضیان محترم می توانند از ساعت 

به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند. با عنایت به محدودیت زمانی تا برگزاری زمان مصاحبه یا آزمون، مهلت ثبت ناام باه هایچ عناوان 

تمدید نخواهد شد. لذا با توجه به احتمال ایجاد مشکل در پهنای باند در روزهای پایانی به علت حجم باالی ثبات ناام، خواهشامند 

 و قبل از پایان مهلت اعالم شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  است در اسرع وقت

   کلیه رشته ها انتخاب نمایند .را خود رشته تحصیلی در زمان ثبت نام داوطلبان  : 8تذکر 

 

 .مدارك مورد نیاز در صورت درخواست ارسا  يا ارائه اصل مدارك:5

آدرس محدل ارسدال  اعالم مي شود موظفند مدارک ذيل را آماده نمايندد. نحدوه، زمدان و داوطلبان گرامي که اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده

 مدارک، متعاقبا اعالم خواهد شد:

 پرينت برگ تاييديه ثبت نام در فراخوان  •

 باپشت زمينه سفيد و پشت نويسي شده 3×4قطعه عکس  1 •

http://regazmoon.savehums.ac.ir/


 سري(  1اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه ) •

 سري( در صورت دارا بودن 1تمام صفحات شناسنامه همسر )اصل و تصوير  •

 ( منظور از مدرک تحصيلي صرفاً گواهينامه موقت تحصيلي يا دانشنامه تحصيلي مي باشد.سري 1اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي ) •

 :تذکر 
 .ی مورد قبول نمی باشدمدرک پیش دانشگاهی و تائیدیه تحصیلی ارائه شده از دفاتر پیشخوان به منزله مدرک تحصیل

اصل و تصوير کارت پايان خدمت ) پشت و رو( يا گواهي معتبر به تاريخ روز از مراجع ذيصالح که پايان خدمت نظام وظيفه را حدداکثر تدا  •

 سري(1تاريخ پايان مهلت ثبت نام تأييد نمايد.)

 سري(  1پشت و رو ) -اصل و تصوير کارت ملي •

طرف قرارداد دانشگاه هاي علوم پزشکي با ارائه تاييديه واحد محل خدمت به همراه سوابق پرداخت حق بيمده سابقه خدمت در شرکتهاي  •

 تامين اجتماعي ) با مهر و امضاء سازمان و شعب مربوطه تامين اجتماعي( در صورت نياز به ارفاق سن.

  سايت اعالم خواهد شد. در صورت نياز به مدارک ديگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طريق -

 تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز :

با توجه به این که مدارک متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلب در آزمون عمومی توسط شارکت  بررسای خواهاد شاد ، لاذا در 

ندرج در این آزمون باشد هیچگوناه صورتی که مدارک داوطلبان )به ویژه مدارک ایثارگری ، گواهی اشتغال به کار( مغایر با شرایط م

 حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد و در هر مرحله از آزمون ،اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهاایی ،امتیااز

و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. ضمنا در صورت نیاز مدارک از اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد 

 تطبیق اولیه انجام شده، مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و 

 .زمان و نحوه دريافت کارت ورود به جلسه مصاحبه يا آزمون:6

 15/5/1398کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی درروزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از تاریخ  -

با استفاده از کد رهگیری از طریق سایت اینترنتی آزمون قابل چاپ خواهد بود. همچنین زمان و   17/5/1398لغایت 

 محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید 

 اخذ خواهد گرديد.ضمناً اصل فيش پرداختي در روز آزمون به همراه کارت شرکت در جلسه، در روز آزمون 

 تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی :

باتوجه به این که اعالم نتیجه اولیه )معرفی افراد برای بررسی مدارک( براساس اطالعاات ثبات ناامی )خاود اظهااری( داوطلباان و 

امتیازات وسهمیه های قانونی  انتخاب شده توسط آنها صورت می گیرد و به دلیل این که در هنگام بررسی مدارک، هرگوناه تغییار 

که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطاه گاردد کال فرایناد اعاالم نتیجاه را باا در اطالعات وارد شده به نحوی 

( در فرم تقاضانامه ثبات ناام )باه الزم است ورود اطالعات مذکور )انتخاب وضعیت ایثارگری و ...اختالل مواجه می سازد  لذا 

یرد چرا که با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد( با دقت و صداقت صورت گ



قبلی ، امکان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گوناه اعتراضای 

 ورود به جلسه خواهد بود.نخواهد داشت. الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد در زمان پرینت کارت 

 

 . مواد آزمون  7

 –عميومی  انگلیسيی زبيان -مقيدماتی آميار و ریاضيی -اسالمی معارف - فارسی ادبیات و شامل: زبانامتحان عمومی  -الف 

       ( ICDLاطالعيات   في  آورع – هيو  وتوانمنيدییاع عميومی مبيانی ققيوا اساسيی و دانش اجتمياعی اطالعات عمومی

ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهاد  به صورت چیارگزینه اع طراقی خواهد شد. می باشد که

 شد.
   باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیعهاع دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف میتبصره: اقلیت

 شود.می

 .تذکرات مهم: 8

( درصد آن برابر قوانين ومقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص مي يابدد. از 30به دانشگاه سي )از کل مجوز تخصيص يافته . 8/ 1

( درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزنددان و همسدران 25درصد فوق الذکر، بيست وپنج ) 30

سران آزادگان يک سال و بداالي يکسدال اسدارت و خدواهر و بدرادر شدهيد ( درصد و باالتر و فرزندان و هم25جانبازان بيست وپنج )

مداه  6( درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان بدا سدابقه حدداقل 5معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امورايثارگران استان و پنج )

( سدال 1( درصدد وآزادگدان زيدر يدک )25ت وپدنج )حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيس

 اسارت اختصاص مي يابد.

درصد ايثارگران ) به استثناء خواهر و برادر شهيد( صرفاً به ترتيب نمره فضلي آزمون کتبي  بدوده   25سهميه  . انتخاب افراد داراي2/8

 و از دارا بودن شرط حد نصاب نمره معاف مي باشند. 

درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط آگهي و داراي حد نصاب آزمون کده  5داراي سهميه  . انتخاب ايثارگران3/8

 .در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد

ز صدرفاً ا« قانون جامع خدمات رساني بده ايثدارگران » 21درصد موضوع ماده 30. استخدام ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 4/8

 واجد شرايط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. طريق رقابت بين مشمولين بيکار  طريق شرکت در آزمون و از

 درصد ايثارگران تابع ساير شرايط مفاد آگهي خواهند بود. 30. مشمولين سهميه 5/8

د براي حصول اطمينان از امکدان بهدره منددي خدود از درصد توصيه مي شو 25. به تمامي ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 6/8

 سهميه استخدامي مذکور، قبل از ثبت نام با سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران محل پرونده خود هماهنگي الزم را به عمل آورند.

ولي و در زمدان تشدکيل پروندده ) بده تبصره : ارائه کارت ايثارگري، گواهي ايثارگري از سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران پس از قب

 تاريخ روز( جهت استفاده از سهميه مذکور الزامي مي باشد.

 . استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان صورت مي پذيرد.7/8



شرايط مفاد آگهي همانند افراد عادي خواهندد درصد( ضمن شرکت در آزمون تابع 30. ساير ايثارگران )به غير از مشمولين سهميه 8/8

 بود.

 

برابدر ظرفيدت  3ايثارگري، از بين افرادي که حد نصاب نمره را کسب نموده اند براساس نمرات فضلي به ميزان  %30. پس از کسر سهميه 10/8

مورد نياز جهت تشکيل پرونده و بررسي مدارک دعوت خواهند شد. پس از مطابقت مدارک متقاضيان با اطالعات ثبت شده در مرحله ثبدت ندام، 

عملدي و مغايرت با مفاد آگهي، افراد جهت انجام مصاحبه معرفي و در مرحله نهائي بر اساس جمع بندي امتيازات آزمون کتبي و در صورت عدم 

عملدي و مصداحبه  (  و آزمدون%70مصاحبه ، نسبت به معرفي نفرات اصلي و ذخيره صرفاً بر اساس نمره نهائي فضلي } مجموع آزمون کتبدي )

 اقدام خواهد شد.  ({30%)

 ( ميانگين باالترين نمرات آزمون کتبي مکتسبه سه نفر اول مي باشد.%50درصد) : حد نصاب نمره، پنجاه1تبصره

 می باشد . آزمون آمادگی جسمانی آزمون عملی شامل : :  2تبصره 

 ایجاد نمی کند.بکارگیری : کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون هیچ گونه حق 3تبصره

عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحدل ثبدت مسئوليت ناشي از . 11/8

نام ، امتحان و جذب محرزشود که داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج درآگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي حذف خواهد 

قراداد مزبور لغو و بالاثرمي گردد و در خصوص جايگزيني افراد واجد شرايط اقدام خواهدشد و حذف شددگان شد و حتي درصورت انعقاد قرارداد ، 

 حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت.

، اخدذ تائيديده تحصديلي ، ارائده  جه نهايي مشروط به انجام آزمايش عدم اعتياد ،طدب کدار . مراحل بکارگيري متقاضيان پس از اعالم نتي12/8

 .هي عدم سوء پيشينه و تائيديه هسته گزينش مي باشدگوا

. مالک بررسي مدارک موارد خود اظهاري افراد در زمان ثبت نام بوده و به مدارک ارائه شده ) سهميه ايثارگري(  در زمان بررسي مددارک  13/8

 بدون خود اظهاري فرد در زمان ثبت نام، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد. ده در زمان تشکيل پرونده ش . مدارک ارائه14/8

. عدم مراجعه يا عدم ارائه مدارک الزم در زمان تشکيل پرونده يا عدم شرکت در مصاحبه و تکميل مراحل مصاحبه به منزله انصراف تلقدي 15/8

 خواهد شد.

 . در صورت انصراف يا عدم شروع بکار پس از صدور ابالغ امکان بازگشت به کار وجود ندارد. 16/8

رشته تحصيلي و تاريخ هداي  )  ایثارگری(،.اعالم نتايج اوليه فراخوان، بنا برخود اظهاري افراد در انتخاب سهميه 9/8

مربوطه در زمان ثبت نام مي باشد. لذا مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن فراخوان، 

به عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، مصاحبه، اعالم فهرست قبدول شددگان و بده کدارگيري، 

ا مفاد فراخوان و يا احراز وجود ساير افراد واجد شرايط و داراي اولويت، مراحل طي شده کان لم مغايرت احتمالي مدارک ب

 گردد. يکن تلقي مي 

 



ساعت درخواست خود را مبني بر تغيير آدرس و تلفن ارائه نمايند. در  72در صورت تغيير آدرس يا شماره تلفن، افراد موظفند حداکثر ظرف .17/8

رساني وجود نخواهد داشت. ضمناً در صورت عدم پاسخگويي به تلفن نيز عواقب ناشدي از آن  غير اين صورت هيچ گونه تعهدي نسبت به اطالع

 به عهده داوطلب خواهد بود.

   


